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AMARILLIS
Blj' Eindend Treur/pel.

DOOR

A. A L E W Y N.

t'A M S T E R D A M,

Voor den Dichter, by deErfgen: van J. Lcfcaiije,

op dc Middeldam, op dc hoek van de

Vifchmarkt, löpj.
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Aan de Heer

DAVID PETERSEN,
Grootmeefter in de Mulykkunde en

Snaarenfpel.

MyN HEER)

E achting , die ik voor

het goddelyk en zieh*oe-

rend Mulyk en Snaaren-

fpel hebbe, moagclyk om
haare overeenkomfte met 4e voor-

treftelyke Dichtkunde , by my , uit

een natuurlyke neiging , meer ge-

waardeert 5 als wel doorgrond , doet

my oordeelen , d.\t xnyxx Amarillis?
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zyndc een eenvoudig arcadifch Meis^

je , onder niemands vleugelen beter

fchuilen kan , als de uwe ,
aangemerkt,

U E, buiten en behalven uw gadelooze

kunft , waar inne gy boven andren

uitblinkt , en , door welke gaaven

,

UE. myn ziel , in myne afzondering

van de waereld en het bekoorlyk

Landleeven, mcenigmaal geftreelt en

opgewekt heeft , ook bezit hoedanig-

heden 5 die haar , door uwe Mufyk-

fieraaden opgepronkt , niet alleen zulk

een volkoomen luifter zullen geeven
,

dat niemand haar , als met ontzach

,

zal naad'ren , maar haar ook daar en

boven voor alle lafter des waerelds

kunnen befchutten. Vergun haar flegs,

tot myn vernoeging , zo veel eer , dat

zy , onder uw belcherming , zich aan

de waereld mag vertoonen j heeft het

U E. kunnen behaagen , de bekoor-

lyke Cieiha,' een werkftuk, in allen

dee-

X2

k
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deelen doorwrocht , met goddelyke

Snaargedachten te verryken , laat

ook myn Amarillis , na dat voor-

beeld 5 die gunft deelachtig zyn. Gy
weet immers , myn Heer , dat zy

,

op die beloften, met haar Minnaar,

den getrouwe , doch rampzalige Da-

mon 5 in den tempel voor 't altaar,

als Bruid , getreden is , daar hy , haa-

re Bruidegom , door blixemvuur ge-

flaagen , voor haare voeten Iheuveld,

welk droevig lot hem door de God-

Ipraak lang voorlpelt was. Voorts,

hoe zy , door de minneklagten en

het fterk aanhouden van Myrtil ver-

wonnen 5 die , ter min van haar , twee

jaaren> achter een als banling door

vreemde en verre afgeleeg'nc landen

gezwurven heeft , met die bckoorlykc

Harder zal verèenen , niet twijfelen-

de, öfUE. zal haar nu met uwSna-

renlpel tempelwaart en voor 't al-

* z taar
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taar geleiden. Volbreng dan uw be^

loftcn , en ftelt haar in die ftaat , dat

zy verplicht is te zeggen , dat haare

luiiler van u alleen afhangt. *t Welk

doende , met alle dankbaarheid zal

erkennen

,

MvN Heer,

VE. Genegene en

Vienfivaardige

Abraham Alewyn.
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Aan de HEER
ABRAHAM ALEWYN,

Op zyn Opera van AM ARILLIS*

DE kracht der Liefde laat ^ig hooren
,

Ol Alewyn, in uw Ge:{ang.

Vat kjmJle-ksnneYs l^an beksoren^

Met Damons droevi^^e ondergang j

Die, van het lot ter neer ^ejU^en
^

In ^t oof^ van x^yn beminde bruid

De Tempel deur word uitgedraajren

;

Hoe [peelt de min :(yn rol hier uity

En dempt de loosheid onbefweel^en.

De Godsfpraak lyd geen tegenfpreeken.

Mirtil , door medevryers doot

Hen top van :{yne min gejiegen ,

'Zilt nu in Amarillis /c/;oof

Zjn lufl en hartenwenfch verkje^en.

Die fchoone in ^t heimelyk, 2;ewont^

J{ujl , onder droevig Lyk^ beklagen

Vol miny T^yn quynend hart ge:{ont\

Dat :{o veel [marten heeft gedraagen ,

Toen hy in ballingschap alleen

Zig voelde van haar min bejlreên.

Maar ^ , o Damon j die haar liefde

Gewonnen had door uwe trouw ^

Toen haare min uw borjl doorliefde ^

Wy :{ien u flerven :{onder rouw.

Ai heeft de Blixem u gejlagen^

In ^t glocijen van uw kjiis^e brand

;

Uw Lyl^y ten (lanen in gedraa^^m^

Door Alewyns beroemd verfïand ^

Zal eeuwig roemen y dat :{yn dichten
j

Uw minnerampen doen verlichten.

D, BUYSERO.
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VOORSPEL,
Het Tooneel verheeld den Hemel ; in 't verfchiet :(ietmm

^

de throon van Cupido , die uit de:(elve treet
, hy iV

verjiert met kjoon en Scepter.

EER.5TE TOONEEL.IC U P I D O.

K zal noch uit den Hemel nederdaalen >

Om aan Arcadic niyn macht
Tc toonen , daar men my veracht,

'k Laat myn Geïach bravecren noch bcpaalcn.

Het minnevuur dient nergens uitgebluft.

Want , fchoon dc vruchtb'rc akkers , bccken

»

De bergen, daalen, boflchen, ftrcekcn

't Arcadifch volk vcrfchaffen ftille ruft

,

Zal ik haar harten door dc min ontfonken

:

En dc onverlchillcndhcid > diepeft,

In 't kort doen ruimen datgcweft.

En fluiten haar in naare bergfpelonken.

Ik ïal de Jeugd haaft toonen , dat de min
Alom op *s waerelds (chouwtooncclen >

Verliefde rollen vvcct te fpeelcn :

'K 2al 'i wrecdftc hart doen leeven na myn rin.

TWEEDE TOONEEL.
Diana, Cupi 15 0.

G Diana.
Yfchynt vcrftoort* watisdc reden

>

Heeft eenig (lerveling ooit uw gebod

,

Zelfs 't Godendomuw groot gezach befpot

,

En uwe wetten overtreden

Als ik? diefcheutvryvooruwfchichtenbcni

Endoor myn ocfifening u niet erken.

A 3 Cu-
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6: DOORSPEL.
C U i' I D O.

Het is Arcadie , daar zy , my n machten
Befpotten, en verachten.

, Diana.
T kan iyn , 6ja , dat gy Arcadie gebied*

En buigt , inaar iny , ofdie my dienen , treft gy niet.

CupiDo.
*K heb Daöiön feüds gctrofïen met myn fchicbten

:

Hy brand van Liefde , daar de maagt

Zyn min veiacht ,
terwyl hy klaagt.

Maar men zal xfen , wzt Liefde kan verrichten

;

Want Amaril , die onvcrfchillend' leeft

,

Zal in het kort de min waardeeren :

' Myn Godheid zal die v^ reede Iceren ,

Wie dat ik beu , wat wet de liefde geeft.

Ik zal Sylvaan , verhit op*t jaagen »

De minneboeijcns haaft doen draagcn.

t) I AK A.

Welaan , vaar voort, beproefuw kracht;

Zie hoe Diana met uw lacht:

Span vry uw minnenetten

;

'K 2al u die vangft beletten.

Cupido en Diana.
Welaan, vaar voort, beproefuw kracht.

Cupido.
Men geeft alom
Dè waereld doot

,

De min gehoor

;

Enimdcrhóud myn wetten

:

Het Godendom

,

Noch 't mcnfchelyk geflacht

,

Bepaalt myn grootc mflchi

,

Diesiiultgy 't niet beletten.

Want daar de min gebied.
Acht
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V O O K s p n l: ?

Achtmenuw godheid niet.

Diana.
Men heeftmetgroot ontzach een lange reél^s van jaaren,'

Myn godheid aangebeên
,
gefmookt op mynaltaarcn.

Daar de ocfFeningde Jeugd behaagt

,

Word gy verbannen en verjaagt
:

'

De ziel, door ed'ler drift gcprikkelt en gcdrecvCB,"
Wraakt minneflaverny; '

*

En maakt zich zelve vry
Van laffe minneluft , om eens geruft te Iceveu.

Cupido en Diana.
Welaan, vaar voort, beproefuw kracht.

Kom , keeren wy. 't Begint op*t aardryk reeds te daagcn,
De paarden van de Zon zyn in 't gareel gellaagen

:

't Verflaauwtgcftarnt' valt vande kimmen neêr.

De Zon verfpreit zyn llraalen langs hoe meêr

,

En lekt de morgen dauw
Cupido

keeren i

Cup I d O.

Arcadie zal haaft myn godheid hoog waafdecrcn.

Einde van V VoorffeL

A 4 P E R-
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. PERZONADIEN
Fan't SP E L.

SylVaAN, Jaaiery verheft op t^marillü,

D O R U S > Knecht van Sjlvaan.

D A M O N ^ Harder , en minnaar van Amarillü,

Amru> 7
GiAFER, > Egyptenaars,

Deluka, \
Amarillis» Harderinne,

GalatheA) Harderinne , en verlieft op Sylvaan,

Cupido.
MoNTAANi Bacchant,

MvRTiL, Harder y t»ede minnaar van Amarillis,

L I N C O , Dienaar van A^j/rtil,

NiCANpER, Hooge-priefier,

Reijen van

IBgyptenaars,

Harders en Harderinne»,

Bacchanten^

Vricfters^

Jaagers,

Danflen \-\\\

Egyptenaars,

Harders en Harderinnen,

De vyfZinnen,

Bacchanten,

Winden,

yaagers.
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1»

Pag: 9

AMARILLIS.
Bly^ Eindend Treurffel.

EERSTE BEDRYF.
EER^STE TOONEEJL.

He^Toonccl verheelt een aangenaam Dal 3 in^t verfchiet

Bojfchen en Berden , en men :{iet van lan^:[anmer

band^ de nacht verdwynzn ^ en de

Zon oj>klimmen.

S YL VA A K.

Oc licflyk gloeit het morgenlicht

,

Zo aangenaam in ons gedicht

:

Terwyl de dikke duiilre wolken
Wegdcizen uit ons oog na dcondcraard-

fchc Volken.

Bekoorelykc dageraad;

Watwelluftis voor hem gefchaapen,

Die buiten hoffelyke liaat 3

Vcrzelt met and'rc harders knaapcn j

Genieten mach die ecrlk vrucht

Van uwe friflche morgenlucht.

Waar blyft gy , Dorus ? hoe ! moet ik u altyd wekken ?

Kan 'thcld'rc morgenlicht uniet ten bedde uittrekken?

TK^EEDE TOONEEL.
DoRUS en Sylvaan-

Dorus.
Kkom, myoHcer. Ik kom.

Syl-
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6 Ja.

AMARILLIS,
S y LVA A N.

- Is'tJaagtuigalgCTCCtr

DORUS.

LVAAN.
Foei , dat gy dus de<Ü€rb*rc tyd bcftcct

In ledigheid. Waar is myn fpriet

DÓR VS.
Hier.

S Y LVA A N.

Haalde netten,

Om *t vluchtig wild zyn loop te fluiten , te beletten

Dat het niet uitfpat , cn des Jaagcrs lift ontkoom

,

Kom brengze hier.

Do RUS.
Ik gaa.

S YLVAAN.
Wat tyt gy traag cn loom.

D O R u s:

'*k Geloof het wel ; 'k heb pas een uur oftien geflaapcn

,

En reeds ten bedde uit : ó ! dat rekken , geeuwen, gaapen,
Trekt my weer in myn bed , daar my de flaapgod vleit.

Sylvaan.
Verhaart u, hoort gy niet?

D O R u s.

„O droeve dienftbaarhcid

!

„ Was ik van u onrflaagcn

,

i, Ik fliepgehecledaagen.

D^K^DE T O O N E E L.

Dam ON, Sylvaan.
V\7Aar heen , Sylvaan , waar wilt gy heen

,

'Zo vroeg in 't veld , en op de been ^

Wat drift , wat yvér noopt uw luften »

Datgy op't bedde niet kunt ruften?
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tl'Bly 'Eindend Tre0rfpeL

De voogcls flaan noch gceii gcluit:

Men hoort alleen het ïoct gctiuit

Van uiigcleexen nachtcgaalen.

Het morgenlicht fchiet eerft lyn ftraalen.

De velden tyn bedauwt en nat

,

Met droppels van kriftal bcfpat.

Het is noch naauw'lyks aan het daagen.

i! zegmy, i$ deininumeedcom'thartgcflaagen?
Sylvaan.

Het is geen liefde die my wekt

,

En van de zachte pluimen trekt

:

Gyweet, van overlang, dat ik de minnevlaagen

Verban , en dat myn lull alleen llrekt tot het jaagcn.

D A M O N.

Vind gy dan in de jacht lo veel vermaak

,

Dat gy die keurt te lyn de befte taak ?

Voormy, ik ftel die luften uit myn zinnen:

't Behaagt myn hart een fchoone te beminnen.

Sylvaan.
Die lafheid had Sylvaan van Damon nooit verwacht.

D A M O N.

Is 't minnen lafheid ?

S Y L VA A N.

Ja.

D A M O K.

Dient fchoonhcid niet geacht

,

En aangebeén ?

Sylva A s.

O neen'.
^

Damon.
Wat reden ?

S Y L VA A N.

't Krenkt de zinnen:

Wy dwaaien van het fpoor der reden , als wy minnen.

Damon. (vrecmt,

Van 't fpoor der reden ? hoe ! Sylvaan , dat dunkt my
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91

Daar liefde godd'Iyk is
, datgy haar glans beneemt

Door av'fegs oordcehmaar met rcgt veracht men't jaagcn,
Want de ouderdom moet van die luft de nafmart draagen.

S Y L VA A N.
De jonkheid zal lyn tyd nooit vruchteloos beftcên

,

Als hy zich onderhoud met nutte bezigheên

:

De ledigheid , als die vcrmeeftert onze zinnen »

Baan vuile wellüft , cn uit wcllurt fpruit beminnen.
D A M O N.

Syh'aan
, gy zyt te zeer vcrflingert op deJacht

:

Ach! voelde gy, als ik, de lielde cn haarc kracht,
Gy zoud met meer ontzach die godheid offer draagen.
Maar, zeg my,wat vermaak men fcheppen kan in'tjaagcn?

Sylvaan.
Is '^t niet een groot vermaak , te zien het fchichtig hart
In 't uitgcfpannen net , zo hecht zo vaft verwart

,

Dat het des jaagcrs lilt onmoog*lyk kan ontkoomen ?

Of, als ik in het bofch , in fchaduw van de boomen

,

Met deze ipriet offchictgeweer

,

Najachtgebruik
, gabraaf tc keer

HctborftcligcZwyn met fchcrpgeflecpcn tanden

:

Dan fchcp ik ccril vermaak, ik voel myn hart al branden >

Maar gy integendeel, rampzalig minnaar
,

blyft

Verzoopcn in de min, daar gy niet groots bedryfc

D A M O N.

Wie kwam ooit in zyn gedachten

,

Tcd'rc liefde tc verachten ?

Daardemin zozacht, zo zoet
Mecfter word van ons gcmoct

:

Door wiens vuur wy weliuft voelen

,

Als hy in ons hart komt woelen.
Wyl liefde *t minnend hart zo zachte wetten geeft

,

Zeg , waarom dat gy ook niet na zyn wetten leeft ?.

S YLVA AN.
Rampzalig minnaar

, gy zyt waardig tc beklaagen

,

Die in zo klciiic zaak fghept vx'k een groot bchaagcn.

i
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Bly 'Emdend Treurjptlé ij
En kent gy niet de plicht van 'c edele gemoct

,

Dat gy 20 vcrr' verdwaalt , die laftb luften voet ?

D A M O N.

)neen! Sylvaan, ik heb myn plicht nooit overtreeden.

S YLVA AN.
Jyinint j dat'sblyks genoeg, diebuitcnfpoorigheden
f^cnevclcndeïiel ; die zich in fmart verheugt,
En acht zyn ramp vermaak.

D A M O N.

De jagt vernielt de jcugt.

Je min, integendeel, vervroolykt onze linnen,
UI wekt de geellen door een god'lyk vuur van binnen.

S Y L VA A K.

'tisfchande, Damon, dat loeenvcrwyfdeluft
Al 't geen noch manlyk is , in u heeft uitgeblulh

Damon.
Blyftdan dccï' misdaad ongcwrooken.
En ftraft gy niet , ó minnegod !

Die op uw outer niet wil fmooken

,

V» Maar u veracht
,
belchimpt, befpot?

Damon e« Sylvaan.
Verdwaalde

^ ^^^^^^ ^
ei ! verlaat dit droevig leevcn

,

):ra^"S}''- ° «meeging gccvcn.

Damon.
'k Zie daar Egy ptenaars van verre in dal. Sylvaan ,

Dat volk is afgcrigt op ftrecken,

En weet van alle ding te fprceken;

IMcn draag dcez' zaak haar voorden hoor' haar reden aan.

Sylvaan.
Laaten wy die moeite fpaaren

:

'k Spreek mct^cen Egyptcnaaren.

Wie op toovervondcn let

,

Wort met tooverv befmct,

Da^
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I

4^ A M A R I L L I S,

Damon.
Zult gy dan h vcrftant verdoemen ?

Kunften toovervonden noemen
j

Die ons de ondervinding leert >

y\ls men overal verkeert.

*t Reizen heeft tyn nut en voordeel

,

Geeft ons een door(kepen oordeel.

SyL VAAN.
Maar zeg my eens , onnoosMe knecht

,

Hoe wort door haar 't gefchil geflccht

:

Daar yder volgt zyn drift , en acht die driften wetten ^

En viert zyn luft den toom , wie tal het hun beletten ?

Myn drift wort by my 't hoogft geacht

,

Hoewel de waercld daar om lacht.

Damon.
Sylvaan, kan het u niet bckooren 5

Eenwyze:, als wyzyn,_tehooren?
Die onverfchillendc en oprecht,

Ons zuivVe klaare waarheid zccht.

S Y L VA A N.

Voor my, 'k meen geen gehoor te geeven

,

Aan die zo ongebonden leeven.

Damon.
'k Moet lachchen om uw laffe praat

,

Gy meent dat het verlland in 't uiterly k beftaat i

Voorwaar gy zyt berooft van zinnen.

Die ingefchaapendheid, zo godlyk! is van binnen.

En fchoon die god lykheid zomtyds benevelt wort
Door *t lichaam , daar die geeft is kwalyk in gcftort,

Welk lichaam door zyn drift tragt wulps en los te leevcD

,

Zou daarom zulk een menfch geen leden kunnen geeven.

Wy 1 yder een , die wulps te leeven is gewent

,

Om zulk een reden , beft 3 de loop des waereFds kent.

S YL VA AN.
Is dat wncreld-kunde Icercn

,

Stects te dooien door het land t

Arm;
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Arm, berooit en ïonder klcercn?

Zyn dat blyken van vcrftand ?

Is dat waercld-kundc leeren ?

Rooven, moorden te begaan

;

Jongen maagden te fchofFcercn

,

Daar het rot haar ncér komt flaan.

Is dat waereld-kundc leeren ?

Beter waar 't , die eedgcfpannen

,

Uit de waereld te verbannen.

D AMO N.

Ei ! wil my echter niet verlaaten , maar blyf ftaan

,

En hoor voor deez* tyd met geduld haar reden aan.

*t Kan iyn dat hun doorfleepen oordeel

,

Aan u ofmy geeft eenig voordcel.

riHR.DE T O O N E E L.

Amru, Giafer, Deluka, E^ptenaari.

Troepen van Ezyptenaart , Damon^wSy lva a

n

aan de eette s^de van het Tooneel.

Amilu,Giafef. en Deluka.

WYl dc 7on aan dc ooftcr poort

,

Heeft de fchaduwen vcrdrccven

,

En zyn glans , die elk bekoort

,

Ons verleen^ een lultig lecven

,

ï^aat ons weder onvermocir

,

Slegsmet buigtaam eelt gefchocit

,

Vocdzel voor het leeven vraagen

,

Ons gegceven alledaagen,

Door een heil'ge milde hand

,

Daar wy trekken door het land.

Deluka.
Reisgenooten , om de morgen

Door te brengen ïonder zorgen

:

Is

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

6J59



i

ii amarillis;
Is het billyk dat dc maus
Ons vcrmaaken door een dans.

Ballet van 4 Egyptenaaren,

Amru.
Zyn wy arm

, wy zyn te vrceden

,

Als wy moogen onic leedcn
Dekken met een wollc kicet

,

Voor de winter ftrafcn wrcct

;

Want de zoomer geeft geen kommer
Noch verdriet, terwyl het lommer
Van *t geboomt vcrftrekt hetdak

,

Daar men dikmaals meer gemak

,

Alsinhooven weet tevindcn:
Rykdom kan de ziel verblinden

,

Maar geen mcnfch gerufter leeft.

Als , die flegs zyn nooddruft heeft.

Deluk A.

Hy kan ecrft gelukkig leeven

,

Die vernoeging is gegeeven

:

Want natuur ons alles geeft

,

Dat een mcnfch van noodcn heeft.

Amru.
Die de waercld wel bezeffen

,

Kunnen nimmer rampen treffen.

*£ Waukle lot , ontroert hem niet *

Die altyd op *t eeuwig ziet.

Deluk A.

Laat dc waercld ons verdoemen

,

En vry goddcloozen noemen

}

*t Is een vuil cn valfch gerucht

,

Want wy leeven onder tucht.

Amru cn Deluka.
Dwaasheid noemt ons toovenaarcn »

Om dat wy iets vrccmts verklaarcn

;
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Blj - EiHdend TreurfpeL ^1

Maar het is alleen verftant

,

Door natuur ons ingeplant.

Damon.
^

2yt gy Egyptcnaars , die achter 't land gaan dwaalen

.

Amru cn De LU KA.

C> ja- ^Sylvaan en Damon.
Wy ïyn bcrcit u dubbelt te bctaalcn,

^

Zo gy een redenftryd bcflecht

,

En ons met reden onderrecht.

Damon.
Hoor toe, 'kial u dezaakontlecdcn.

Amru en Deluk a.

Wel aan , men luiltert nauw reeden*

Damon-
Ei! 2cgmy, zo'tuisbcwuft,

Wat drift, wat hartstocht, ofwatlua

U ïouw van dexc twee bchaagcn

,

De min te volgen of het jaagen.

A M R ü cn D E L u K A.

O wonderlyke lult

!

Gy zoekt van ons een zaak te hoorcn

,

Die nicmaut is bcwuft.

Want dceenc zal dc jagt bckooren.

En de and're volgt dc zachte min,

Dus leeft een ydcr na zyn zin

:

Dc zucht van 'c geen wy 't meeft beminnen y

Vind nooit geen wccrgaadc inde zinnen,

Maar zo gy zy t beluft te hoorcn , wat v erfland

Door ondervinding leert
,
geefmy uw rechterhand.

D E L U K A tegem Sylvaan.

Gy zyt genegen tot hét jaagen

,

'k Weet dat gy met dc liefde lacht.

Amru tegcm Damon.

V is de min om'tharrgeflaagen,

Maar uwe liefde wort veracht,

B Zo
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ld AMARILLIS,
Zo moet gy hoopcloos beminnen^
En krenken dag en nacht uw zinnen.

Damon en Svlvaan-
't Zyn wondVcn die gy mek

:

Wy zullen onze gift vergn >otcn
^

Zo gy ons nu voorlpclt,

^t Geen 't noodlot met ons heeft beflooten.

D E L u K A te^em Syhaan.
Gy, vlytig Jaager,zult in 'tkort

Beminnen , en de Jagt verlaaicn

;

En fchoon gy minnctraancn Üort

,

't Geliefde zal u echter haaten

;

Dewyl zy uwe vriend bemint

,

En Haatuw klagten in de wind.

8 Y L V A A N.

» Hoe kan een edMc ziel, een cd'le zaak verachten ?

Dewyl geen lafheid valt in edele gedachten.

„ Hoe kan ik volgen laffe min ?

Wyl ik, door cd'lcr zucht gedreevcn,

Meen zo rampzalig niet te Iceven

,

En Hellen \ Jaagcn uit myn zin.

A M R U tekens Damon.

Gy, minnaar jZalt eerlang de vruchten

Genieten van uw droevig zuchten

,

Tot mindering van uw zielsverdriet.

Zy zal uw min met weérmui loonen >

IVlaar 't Godendom zal u haalt krooncn ^

Den hecmcl duld uw tiouvvdag niet.

D A M O N.

O grootc Goden / moet ik hooren

Die lydclooze hoon, diefmaad?

Neen , 'k zal haar met dit (laai doorbooren j

£n dempen dut boosaardig zaad.

E^jptenaars binnen,

S Y L V A A N.

Ik heb u zulks gezegt te voorcn
^

G
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Bl^' Eindend TrchrfpH.

Gy waart beluft hen aan te hooren.

Klaag vry uw fmart vergeefs de luchtj

Het Heidens rot is reeds gevlucht.

Damon e» Sylvaan.
Wat dolle drift benevelde onze linnen ?

Dat wy raadplecgcn onbedacht

Met dat boosaardig vuil gcflacht

,

Wat dolle drift benevelde onze zinnen ?

Damon.
Maar lacht, ik zie daar Amaril,

Haar glans, en ziels bckoorlykhcdcn,

Die zullen plyten voor myn reden,

Zy nadert, houden wy ons Üil.

' VYVDETOONEEL.
Amarillis, Galat iiea, Damon, Sï l-

VAAN, B^ijenvan Harden en Hardcwmen.

Amarillis. 0^"»

Hier in dit bloemryk dal,daar nu myn fchaapen dwaa-

Bevryd voor*t fteeken van dc middag zonncftraalen,

Terwyl het lommer van 't geboomt dat vuur verdooft

,

Is 't veilig : want de wolf, die alles ftcclt en rooft

,

Kwam nimmer hier: *t land is gezuivert van die perten,

Die 't vee verkhcurcn,om met vlcefch haar vet te mclkn;

Zo graaft 't onnofle dier heel tierig , onbevrecft

In 'twcelig kruid, wiens geur vervrolykt onze geeft,

i Dc Rcijrn hcrhaalen.

Zo graaft 't onnofle dier heel tieiig, onbevrecft
^

. In 'twcelig kruid, wiens geur vervrolykt onze gecU

Sïlvaan, Amarillis, Damon fwGA-
L A T HE A.

Wat i$ ons al ruft gcgecvcn

,

In *t vermaak'lyk buiten leevcn.

't Is zo aardig, 't is zo zoet.

Alles wat den Landman doet

;

Bi Al

li
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»> AMARILLIS,
Al deez' licffclyke rtrceken

,

't Ruifchen van de klaarc beeken

,

't Pluimgediert , dat gecllig kweelt

,

's Landmails oog en oorcn ftreelt

:

Hy verheugt zich onder 't lommer
Van 't geboomt ; hem treft geen kommer

,

Niemantw^eet hier van verdtiet;

Hooffche (taatzucht plaagt hem niet.

A M A R 1 L L I s.

Zyt vroolyk, fpecl en dans in 't groen,gy harders knaapen
Enharderinnen , hier is niet als vreugd gclchaapcn:

't Buiten leevcn maakt ons vry i

Van de hooffche llaaverny.

Ballet van Harders en Harderinnem
De l{eijen herhaalcn

Wat is ons al ruft gcgecvcn
,

In 't vcrmaak'lyk buiten Iceven

:

Is zo aardig, 't is zo zoet,
Alles warden Landman doet:

AideezMicftelykcltreeken
,

\ Ruifchen van de klaare beckcn
,

\ Pluimgediert , dat gcellig kweelt

,

*s Landmans oog en ooren ftreelt

:

Hy verheugt zich onder 't lommer
Van 't geboomt i hem treft geen kommer,

Nicmanr weet hiei van verdriet

,

Hooffche ftaatzucht plaagt hem niet,

'ZESDE T O O N E E L.

D O R u S , met netten 2^claderu S Y L VA A N.

D O R u S.

Yook niet; maar dat netten draagen,
V^oor dag cn dauw tc moetenjaagen

;

JJen heclc nucht ^ vervloekt gehuil
V^n onze Pyl , van Snel en Uil

,

En Vlak ^ de leghond, aan re h ooren,

Wie

M
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Blj - 'Eindend Treurfiel't

Wie droes kan ïulk muzyk bckoorcn ?

Die bedien willen zelfs by nacht

En onty met geweld ter jagt

:

I
Dies moet ik vaak het leger ruimen

,

Myns ondanks, en de zachte pluimen.

'
^> Laftbaar juk ! 6 ziels verdriet!

S Y L V A A N.

I
Wat zegt gy?

I DORUS.
' Ik zeg anders niet.

Als dat ik wenfch te zyn ontflaagen

Van myn bediening en van 't jaagcn

:

'T valtmy te zwaar.

S Y L V A A N.

O laffe bloed,

Ondankbaar mcnCch, zult gy, het goed

Aan u gedaan met kwaad beloonen ?

Durft gy uw Hcci zofchendighooncn?

Do R u s.

Vergeefhet my, myn Heer»
V SyI/VAAN.

Ofmaatï

Vergeet gy dus uw plicht en Itaat ?

i Kom volg my.
D O R u s.

'Kzal. ,.odukcrsiaagea!

„Wanneer word ik van u ontflaagen ?

Ehide van Ut eerjit Bedryf.

B 3 TWEE-

4i
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^ AMARILLIS.
TWEEDE BEDRYF.
EE\STE 700NEEL.

Amarillis, Damon, Galathea,

Amarillis en Galathea.
' Lieflyk dal , 't bekoorlyk lommer

Van het bladcrryk geboomt

,

\ Beekje, dat 20 geeltig Üroomt

,

Vaagt van^ harte druk en kommer.
Damon.

Ja, Amaril, het heeft 7yn reden

Te pryien de bevalligheden

,

Die vrouw natuur 20 mild ichonkdit gewcft.

Mair, v^^ieuw fchGonheid2ict, 2al haart de. reft,

Aanbiddelyke maagd, verachten.

Amarillis.
Q Damon/ waar 2>n uw gedachten ? ^

Dat^y deez^fchoonheid , 20 gemeen,
Zoflecht, 2o ongeacht en klecn,

Stelt boven de volmaaklte gitten

,

Waar uit de fehrandcrfte geen misflag weet te ziften.

Dam O
' O fchoonc maagd Ibeftrafmy niet;

De min is mcellcr van myn 2innen.

Maak doch een eind van myn verdriet

,

Laat my niet hoopeloos beminnen.
Het is alreê 20 lang gcleép

,

Dat ik uw glans heb aangebeén

,

Ik fchrei , als ik herdenk aan die ontelb're nachten

,

Die ik heb doorgcbragt m droeve minncklagten.

Amarillis.
T is fchande , dat een man zo laftè traanen ftort

,

En dat 2yn ed'le geeft door min gepynigt word.

Maar, waarom tracht gy my ccn zachte ruft tc ontrooveft

4 yÉfctoit ---,'
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BI) 'Eindend Treurffgl, I5

Waar van ik kan myn zelv' zo veel geluk belooven.

D AMON.
Hy is verdwaalt , die dwaas gelooft

,

Dat men een maagd haat vryhcid rooft

,

Waar aan men zich door *t huuwlyk gaat verbinden

:

Geen ecriyk man was ooit zo laf

Dat hy zyn hefgeen vryheid gaf

:

O neen ! gy zult het anders ondervinden.

Amarillis en Galathea.
Zo word de onnozelheid mifleit

,

Wanneer een minnaar netten Ipreit,

Door minnelonken t'zaamgewccvcn

:

Het aas, dat hy in 't gaarcn (trooit

,

Zyn woorden geeüig opgctooit

:

Wy, door een graage lult gedrceven,

Geraaken in dai net , als van verüand berooft.

Straks haalt den minnaar ons h<:t gaaren over *t hooft.

D A MO N.

Het jeugdiff bloed geeft ons verliefde 7innen »

Als'tdritiigcnvol vuur door de ad'ren woelt cn fpcclt,

En va^l dat vuur de ziel , die 't aanroert , mededeelt.

Wy zyn verplicht malkand'ren te beminnen.

Amarillis.
Vervolg niet meêr myn teér gemoed j

O Damon '• 'k wil dat gy uw vlammen zult bedekken.

Verjaag de lullen die gy voed ;

'tLuftmyalietntczyn: 'tistyd, gy moet vertrekken.

D A M o N.

Schoone Amaril, wyl gy gebied >

Datik,dieuzoteêrbö2nin, uzalvcrlaaten;

Ei ! vveig*;r my deez' gunltc niet j

"Xo gy my niet bemint , dat gy my niet zult haatcn

;

Zo lyt myn minnend hart min pyn

,

' Wanneer ik van u afmoet zyn.

Damon aan de eene :(yde , en Ama"
rillis aan dc mdre :{yde binnen.

[34 Ga-
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4 A M A R I L L I S,

G AL AT HE A.

I. Vaar^.

Hoe gelukkig is een maagd j

Die de minnaars kan ontvonken
Door bckoorelykc lonken,

En aatvyders oog behaagt*

Arnaril , erken 't vermoogen

,

Van de Itraalcn van uw oogen

;

Laat uw ftrafhcid
,
buig uw zin

:

^joon de min met wedermin.

2 Vaars*

Dus zal het bezielt albaft

Van uw net gevormde leedcn

,

Van veel minnaars aangcbecden,

Stcets gedient en opgepaft

,

Zyn volmaakter als voor dezen:
Mogt ik Amarillis wezen y

wed ik Damons trouwe min

,

Niet verbande uit hai t en zin.

RampzaaPge Galathè
,
getroffen door de fchichtcn

Der liefde , die uw hart tot ted're min verplichten :

Wat wedcrhouwt u , daar die drift u gaande maakt >

En die gy mint ^ niet is van 't minnevuur geraakt

,

Dat gy uvv fmart niet meugt aan het geliefde ontdekken 5

En zo gy 't doet , dat zulks u moet tot naadeel ftrckken.

O al te u recde plicht, die ons zo nauw verbint

!

Wiftgy, Sylvaan^hoe teéru Galathè bemint

,

Kofl gy die vlammen uit de ftraalen van deze oogen
^cgrypen, ach ! uw hart wierd me^yn fmart bcwoogei}.

Wreedemin,
Is 't uw zin,

My teplaagen?

Zal myn hart

Minnefmart
Moeten draagcn"'

En^
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Bly» Eindend TreurfpeL %^

En , Hrckt het troofteloos beminnen tot myn draf?

Blufch 't vuur dat my verteert , offleep me vry in 't graf.

Maar ,
wyl ik vruchteloos moet Horten deze klagten

,

En gy , O wreede min ! myn fmart niet wilt verzachten:

Zal ik myn minnegloet ontdekken » fchoon de wet >

De reden , cn de plicht der maagden, zulks belet.

Wie komt my hier dus te ftoorcn ?

Het is Amaril, wiens gloed

Alle Harders kan bckooren.

Schoonheid is het grootfle goed.

T IV E E D E TOONEEL.
Amarillis, Galathea.

Amarillis-
ZOuw liefde van my zegepraalen ^

En zoude ik wel zo ver verdwaaien >

Dat ik my bragt in dat verdriet ?
,

Zoud ik myn vry heid zo verliezen

,

En daar voor flaaverny verkiezen?

óNeen! ó neen.' dat doe ik niet.

'K verban de droeve minnevlaagen

:

Zy ïyn te laftig om te draagen.

De min is kwelling voor 't gemoed.

'K laat and'ren j die het luli beminnen ,

Ên ftel die driften uit myn zinnen.

De vryheid is het grootfte goed.

Galathea.
Konde ik zo gelukkig Iceven,

Ik bezat het grootfte goed

:

Maar 'k moet my nu overgeeven

,

Aan de drift van myn gemoed.

Want Sylvaan kan my bchaagen

,

De eeniglle oorzaak van my n klaagen.

Waar door ik flaaverny verkies

,

B s
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AMARILLIS,
En acht die winft méér als vei lies.

Binnen»
Amarillis.

Bckoorlyke eenzaamheid , 'k heb uw bevalligheden
Met hart en ziel gezocht

, geprikkelt door dc luft

;

Nu zal ik ia uw khoot een zachte en Itille ruft

Genieten , want dc llaap bekruipt myn matte leeden.

D A B^D E T O O N E E L.

Cupido, daalt in een wolk, van boven ^ en daar uit tretden-

de ^ word van de vyf Zinnen 2,cvolgt y die van achteren
de [chermen kpomen ^ het Gevoel is met kroon enjchep-

ter verfiert^ Amarillis Jlaapende.

Cupido.
K, die gcbicdc de oppermachten 3

.
En alle harren kan verzachten

;

Ben uit den hcemcl ncê. gcdaalt

,

Om Amaril haar hart te ontv(^nken
j

Want haar bckoorelyke lonken,
Waar mcé zy yder een bcftraalt

,

Doen Damons minziek hart , door tedVc liefde blaaken

:

Haar ongevoelig hart zal ik gevoelig maaken.

Gy, Zinnen, diedemintcndienftezyt,
Vangaan een dans, vertoefniet, toonuwvlyt,
En werk op Amaril haar zinnen

,

Zo is die fchoone te verwinnen.

De vyfZinnen maaken een Dam. Het Gevoel raakt aan
^

onder V dansfen^ met :(ynfchepter bet hart van Ama-
rtlli^y dicjlaapt.

Cupido.
ïk ben voldaan. Verlaat dit dal:

Want Amaril begint tcontwaakcn i

Ik weet dat zy haaft voelen zal

,

1 loc liefde kan haar borlt doen blaakcn-

Cupido in dc jrolk, naa boven^ en de vyfZinnen binnen.

Early European Books, Copyright © 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

ÓJ59



Blj'Bndtnd Trettrjfel, , %y
Amarillis.

() goon I wat onruft komt myn zachte ruft te ftooTcn

;

Ik zocht myn ruft , maar *k heb die door de ruft verlooren

:

O droeve flaapluft ! die myn vryheid heeft gcrooft,

Daar gy in tegendeel my welluft had belooft.

Ik docht, de fluimering verzacht zomtyds de zorgen

;

Maar 'kwift niet dat een flanglagin dat kruid verborgen.

Nu voel ik , o verdriet.' de droeve minnepyn.

Nu weet ik, grooteGoon! watisverlicft te zyn.

Ach! Damon, wat al fmart hebt gy om my gclecdcn,

Hoe lang my opgepaft
,

geviert enaangebceden

:

Maar myn atkeerigheid heeft Damon fteeds gehoont.

Beproefnu hoe myn hart ftantvaftigheid beloont.

Doch het is beter noch gewacht

,

En deze zaak ecrft overdacht

:

Miffchicn heeft Damonmy verbannen uit zyn zinnen

I k dien my beft van vcinzery i

Want veinzen ftaat de mcisjens vry

,

Zo kan men lichtelyk de Jongmans overwinnen.

Maar , 'k zie daar in het bofch Sylvaan

Hy moeft deez' reden niet verftaan

:

I k ben beluft hem te ondervraagen

,

Wat hy hectt opgedaan met jaagen.

riER.DE T O O N E E L.

Amarillis, Sïlvaan.

Amarillis.
SYlvaan , wat voert u hier in 't open veld ? ik docht >

Dat men het groffe wild in wildcrniflcn zocht.

Sylvaan. (gon»

*k Vervolgde een hart op 't fpoor , en branden van vti lan-

Om't dier, dat bofchwaart in gevlooden was, te vangen

:

Maar,wyl het zich vcrbaaltin't kreupel boïch vcrftak,

Paar ik de telgen, dicht in een gevlochten , brak

En

ik
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AMARILLIS,
En (lukken fcheurde, want ik ?ocht daar door te koomen

,

Heb ik j naioveel vlyt, hctdicr noch niet vcrnoomcn.
Doch fchoon myn brandend hart dat groot verlies be-

klaagt,

Voel ik noch grooter pyn , die mync boctem knaagt

,

Om dat ik vruchteloos \ hart volg met groot verlangen,

En gy myn hart, helaas ! weet door uw oog te vangen

;

Uw oog heeft my gewont ; dat licht vol godd*lykheid

Steekt alles in de brand , daar het zyn ftraalen fpreit.

Amarillis.
Sylvaan , hoe kunt gy u tot minnen noch begeeven

,

JÖaar eer de Jagtgodin pleeg buiten min te leeven ?

't Schynt my onmoog'Iyk ,dat een jager liefde kent,
Die totdejagt alsgy , van kindsbeen is gewent.

S YL Va A N.

Ach! Amaril, gy zyt verdwaalt; *t is buiten reden,
Te denken dat dc min dcez' boezem niet kan knceden.

Schoon wel eer dt Jagtgodin

Leefden buiten flaat'lche min :

Schcutvry voorzyn fcherpefchichten 5

Schoone maagd, dat (kit geen wet,
Diedc Jaagers ook belet

Aan een maagd haar te verpilichten-

Ach! Amaril, wathartisfchcutvry voordemin?
Hy fluipt daar 't hem gevalt en luü den boezem in.

Amarillis en Sylvaan.
I.

A M A. Wyl gy 7yt 7 , •

S Y L. Schoon men is S
^^"^'"^ J''^^"'

Kan de min
^ JJ^J^^^^ | bchaagcn.

Want die God
^ ^ groot van kracht

Wo^i
{ ] hoog geacht.
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Bly . Eindend Trenrfpel, 15

2.

S Y L. Hoe louw my de jagt 7
^y^^^^^^

Ama. Hoe ïouw u de min S
Syl.
Ama.
Syl.
Ama.
Syl.
Ama.

Daar J "^"^ ^^^^ komt plaagen.

uw lult Itrckt tot het jaugcn.

Amaril
, ? verdwaalt,O Sylvaan ! ^ °' '

Want de liefde 7 zegepraalt.
Want het jaagen S

Amarillis.
Het lult my niet die reden te bctwiften:

'k Wil om die zaak niet langer tyd verkwiften

,

ik Ichuuw de plaats daar een verliefde klaagt.

Die zonder hoop de minneboeijens draagt.

Sylvaan.
Wreede Amaril, men heeft my niet bcdroogen:

Uw marmVe hart is zonder medcdoogcn

,

Want als een minnaar zucht, en bid, en fmcekt, en vleit,

Ruft gy geruft op 't bed van onverfchillendheid.

Maar'k zal,zo't noodlot wil,my van uw minnaar wreckcn.

ÜfDamon , ofSylvaan zal nooit van min meer fpreeken.

Ik zal myn wraak voldoen, verwacht zyn ofmyn dood

,

Na het geval Sylvaan begunftigt of verftoot.

Amarillis.
Ga , wreede , boet uw luft , gy hebt nooit gunft tc wachten

Van my, die, om uw aard, u eeuwig zal verachten

Eindi van het tweede Bcdryf,

DER-
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-^o AMARILLIS,
DARDE BEDRYF.
E E KS T E T O O N E E L.

D A M O N , S y L VA A N.

D A M O N.H Ier isdc plaats, hier is het dal,

Daar my 't vcrandcrlyk geval

En hoop en wanhoop dcê gevoelen

:

Twee driften , die gelmect ia een

,

Myn minnend hart zo fel bcrtrcén.

Zal nooit de min in my verkoelen?

S Y L VA A N.

O ja ï 'k weet niiddel voor uw fmart.

D A M O N.

Wat middel ?

S y L VA A N.

Kom> doorboor myn hart,

Gy ïult uw medeminnaar dooden.
D A M O N.

Gy, mcedeminnaar ? groote goden!

Wat hoor ik?

Sy L VA A N.

Ja, het geengy hoort,

Is waarheid: ïyt met recht vcrftoort.

Min Amaril.

D A M O N.

Helaas

!

Sylvaan.
Gy kunt uw plicht betrachten.

D A M O N. ten ?

„ Zal't wrccde noodlot nooit myn hartcwond verzach-

S y L VA A N.

Myn min is lydeloos. Ik min uw Amaril.

Sa ! trek uw zydgcwccr : zo flechtcn wy 't gefchil.

Da-
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Blj- Eindend Treurjfel,

D A M ON.
Vergeefmy, grootc Goón! dat ik,door lucht gcdrccvcn,

j,Myn zclt verdedig » om iiict zonder eer te Iceven.

Sylvaan.
Vaar voort» een van ons twee moet lneuv'len,na\ geval

My of myn vyand met haar gund bellrualcn zal.

D A MO N.

Wel aan j wyl 't ander s niet kan wcczcn.
DORUS.

Ach! Hemel, ik begin icvreeïcn. Zy vechten.

Twee zulke helden handgemeen.

Gewis blyfi van die twee wel een.

Waarial zich Dorus nu verllecken

?

DoYus u'ikj aan de ecne :^de,

D A M ON»
Ik zal my van myn hoonder wrcekcu.

Sï L VA AN.
Of ik.

D A M O N.

*k Verwacht myn lot.

Sylva AN-
Ik (terfvan ongeduld.

D A MO N.

O goden ! fta my by ; ik lydc zonder fchuld.

S Y L VA A N.

Dc Goón zyn voor u doof. gy zult het duur bctaaicn.

Da MOK.
Ofgy.

S Y r VA A V.

Na't noodlot wil.

D A M O N.

Goón! wil uw wraak bcpaalcn.

Helaas ! ik ben gcwont.
Damon binnen.

Do RUS.
Dat'sgoed : myn meellcrisgczont,
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AMARILLIS.
En Dorus die gevoelt geen wonden.
Geen van ons twee behoeft verbonden.

S Y L VA AN.
Nu zal ik Amaril haar hart

Doen mcdedcelen in myn imart

:

Nu is haar trotsheid te verzachten

:

Zy kan Sylvaan nu niet verachten

;

h Is reden , dat zy myn manmoedig hart waardeert

;

Na dat myn dappere arm de lafheid ovcrheert.

TWEEDE TOONEEL.
Sylvaan, Amarillis, Dorüs.

M Sylvaan.
Yn fchoone.

Amarillis.
Wreede.

Sylvaan.
Zult gy nu myn minbcftraalen

Met wedermin?
Amarillis.

Waarom?
S Y L VA A N.

Zo kan ik adem haaien.

Amarillis.
Wat lecur

Sylvaan.
Ach! Amaril, zyt gy zo wreed van zin

,

Dat gy niet lyden wilt, dat ik u teêr bemin?
Amarillis.

Wat raakt my uwe min ? gy kunt my niet bchaagcn.

S YL VA A N.

Wyl Damon van uw min nooit de eere weg zal draagen

,

Is'tbillyk, dat myn min u eens aan 't harte raakt

:

En dat gy van myn fmart , die 'k ly, een einde maakt.

A M A-
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Blj' Bindend Treurfpd, 33
Amarillis.

Hoe! Damon? dit verhaal kan my niet goeds voorfpcllen.

Sylvaak.
Myn Amaril, wiltoch uw ziel tevreden (lellen.

Uw Damon leet^ ftlet mcêr.

A Ni A R I L 1 1 S.

Helaas ! 6 droeve réén!

Wat dolheid bragt u tot die buitenfpoorightén?

Sylvaan.
Myn liefde, ó Amaril!

Am A R ittis.
Vermetele'? vcrraadcr!

Sylvaan.
Schep moed, n^ynlief, fchcp moed.

Amarillis.
Wat droefheid trofmy nadet-^

S Y L VA A N.; , .

Helaas ! dat Amaril ook lo féf hWte nam
"
iViynfmart, 'klecmet gcdultdc droeve minnevlam.

Myn lief, voldoe myti furt,.

A M A R 1 L 1 1 S.

Weg ,
fnóode, ontvlucht deze oogen:

'

Ach! haddenxy:,gelykuwftaal, zo groot vermoogcn,

Haar araalcn troffen u , 6 godvérgeeten Beul

!

S Y L V A A'N.

Myn ziel, hoe dus verwoed ?

Am A RTL tl s.

.

, ^
.Voerwacht hier trooft noch heul.

, Maar zou Sylv^aii,dèwyl hy mind, my ook misleijen.

En door een valfch Vdrhaal zy n minnenetten fpreijen ?

"
„ 'k Zal hoopeh ,tot ik ben van alles recht bewull

:

TjEn flcUen onderwyl myn miniicnd hart geruft.

Sylvaan , 't zy hoe het zy
, gy hebt nooit gunlt te wachten.

' Sylvaan.
Mag dan de hoop van min nooit ftreelen myn gedachten ?

Éq moet ik hoopeloos beminnen? Amaril,
C Waar-
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^4 A M A ït I L L t S
Waarom 20 rtuursVaïi

My vram'n^en te doen vóélen

,

Üra niaimcf te verkoelen ?

'Amaril lis.
'k Lach ixiQt jaagers vrijèry

;

Het kwam nooit in myn gedachten,
*t por te Icehen aan haar klagtcn

:

*k Hou my, qit die ïlaaverriy.

Wam 't zou my in*t kór^ ' - >uvven

,

Op haar ccdcn tc .vertt\ . a ; •

"

' Schiet ji^Jiaar jflcchs m den zin,
Straks zyn 'ty wéér bofch waart in.

Veracht "v c'r^ r i '>^r' '\
• 'Vitiïrt'ön

?

'k Verban in |cge, itmyn zinnen;
2.0 ] aliyd in ruü,

Gy volgt uw zu\l>;jiivjy^; > >lrw4^cfp^n myn luft.

„ Verdoolde ^ihnqri', ',

„Hpq kjvani dc miii

„ Dècz* bo iH ?

,^\y'ie'riet h'eni buuicn ?

.
.^.„)*.tpcdwclmt' Vcri.^iFt,

„Tcrw'yt myn borft hh óogen

„ 't Vergifdóór *t aar oogcn ^ ,

„ Hpi^ft tuca^ciuit.

. '

.. 2.,"
'

'

'

Wrecdc,l.it;fdc

!

^. Waar vind ik

«Deze i. .... .....

„ Döèt mv de eunft dcr.Goon vcifièzèll',

'

„Wa^\ czen,
uczc lluui _

A M A-
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Bly-Eifidend Tnftrfftl, 35'

Amarillis.
Meisjes^ ïachtcn teer van zmncrij

Laat geen jaaj;crs u vcrwinueii

,

Die, in '.olfchen woelt en naar,

l3uiten vrees van doodsgevaar

,

Dikmaals haar te los bce^eevcn

;

Maar wenfcht gy geruft te loeven

,

En, nah'art cn ïingepaart,

Zo verkielt een zachter aart.

„Doch, laatikonderftaanof't waarheid is of loogen,

. „Ot Damon is gewent , dan of ik ben bedroogcn.

Amarillis binnen.

Do RUS.
*t Is waarheid, Schoone, neem geduld,

Maar zeker , 't was uw minnaars fchuld.

S Y L V A A N.

Nu ben ik wederom ontflaagcn

Van laffe minnelult, het jaagen

Heeft eindelykgezcgepr.talt,

^ , Nu Amaril my wreed onthaalt,

: Kom, Dorus, volg my, laat ons weder 't ofch in treden :

Deze oeft\iing voegt my beft. *k Verbande dartelheden

Van het vcrlicft gemoed,

Dat lafte welluft voed.

DoRUS.
En zo ik mogt verkiezen

,

De jagt te volgen , of de min

,

r Zoud gy uw knecht verliezen-

' Ik rtelde t jaa'/,en uit myn zin

,

f En liet my leijen van de minneluften ,

Daar 't hun gevallen zouw om eens te mftca.

Maar 'k zie daar Galathc alleen

,

En vol gedachten herwaards treén.

S Y L VA A N.

*k Verwacht haar. moogelyk zal Galathé my fpreeken

Van Amaril , dicJicht haar minnaars doodwil wrecken.

•
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Waarom heeft Galathé doch lo veel mcdely
'

Met een rampzalige, die, doordemingedrecvcn

,

Als een verwoede bcul,myn halsvricnd bragt om *t lecveq
Gala THE A.

Gy dwaalt, Sylvaan.

S Y L VA A N.

Waarom ?

G A L A T H E A.

Wyl Damon leeft.

Sylvaan.
O neeni^

Gy ftclt dit knaagcnde gemoed zo niet te vrccn. (deef
Voor my te ontveinzen 't geen ik weet, geeft na myn ooA
Aan u , noch my , die 't raakt , het minllc nut ofvoordeel]

Galathea.
Geloof myj Damon leeft, 't is waar, hy is gewond^
Doch buiten doodsgevaar , ik /prak hem 20 terftont.

Waarom zoud gy u meer plaagen.''

Damon is niet dood geflaagen

:

'tGeei
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Blj' Eindend Treur/pel, ^7

't Geen gy mecnd is niet gcfchicd.

Laat geen vrees uw boezem knaagcn,'

Want de godheid, die gebied

j

Wil dat droevig onheil niet.

S YL VA AN.

Wel aan, ik ftel myn hart te vredcn,

j En geef my over aan de reden.

' G ALATHEA ew SyLVAAN.
Hoe aangenaam, hoeiacht, hoe zoet,

Ils de gerullheid van *t gemoed.

De godd'lykheid is in de ruil verborgen.

De ziel, door fnoodc drift ontlklt,

Raakt onvoorziens in het gewelt

j
Van kommer, naberouw en zorgen.

I S y L VA A N.

Maarzegmy, Galathé, dc reden van 't gezucht,

DatKV, ommynent wil, uitrtorte inde open lucht.

Galathea.
Myn oogen zullen u de reden

Van myn gezucht genoeg ontleden.

Sylva AN.

Uw oogen?
Galat HEA.

Ja Sylvaan , myn oogen ; want een ftraal

Ontdekt myn hartzeer , doch ftilzwygcnde in haar taal.

Sylvaan.
Zvt gy vcrlicft ?

Galathea.
Helaas

!

Sylvaan.
Gy zucht ; dat is een teeken

Van liefde, gy verklikt uw zelve zonder fprceken.

Galathea.
Gelukkig jongeling, ikvolge naop'tfpoor

Een hart , dat voor my vlucht de bolTchcn door cn door,

C 3
^

i
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^8 AMARILLIS.
tn door ïyn fncllc loop dc hanen w eet le vangen

,

Maar laat^hei hart, dat volgt, iu droevig zielsverlangen.

S Y I. VA A N.

O Galathé 'k vcrlluadie duilfre reden niet.

G A L A T II ; A

.

Sylvaan^ gy lyt het hart dat viuchiigbolchwaart fchiet:è

En vi'ect de harten, hoe üieivluchiende, meinetten, 1

Ct ander j;iagtüig , nauw luiten te oezctten :
'

iViaar'thait, datdrittig volgt,* en in verlangen leeft,

Jjen ik , lo lang uw hart myn hart geen voedsel geett. .

S Y L V A A xV.

„Is Galathé op my verheft,

tn hectt Sylvaan haar nart doorgrieft ?

„ O Goden ! keer die zwaai e plaagen

:

„ Ik kan die fniari niet niecrvcrdraagen.

Galathka.
Verlaat, verlaat het naare woud.

Het woelt gcbergt , dc duill're kuilen

,

Waar zich hei wreed gcdicrt onthoud

,

Endaar de wolven ys'lyk huilen.

Ijegecfu tot de zachte min

:

L-.iat lietde van uzcgepraalcn:

VVant't jaagen heeft >^een voordeel in,

Gy kunt die luiten licht bcpaalen.

S Y L VA A N.

Waarom tracht Galathé

Myn ïachte ruil te Itoorcn?

'k Wil van geen hetdehoorcn:

De min is als een zee

,

Die nis een effen veld i\d\ < pdoet voor onze oogcn

:

IViaui wie liet wuicr ploci.t , vind zich wel haalt bcdroö-

gen

Haar . hebben jnygebragtin zwaar verdriet.

O iicCii oj Ivaan verii« 'Uvvi ^.ich op dat wuier niet.

G A L A 1 II fc A.

Hoe , daar Hucanie ui haai naare wocilcnijcn

,

Noo
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Bly.A Eindend TreurfptL ^9
Nooit teelt een tygerdier

,

Zo wreed , zo trots en fier,

'tGccn niet eerbiedig buigt voor liefdcns heerfchappijcn.

Helaas ! helaas 1 heeft dan een vrouwe fchoot gebaart

Een menich,, die wrceder als een tygcr is van aart ?

Sylvaan,
Welaan, wil vry Sylvaan verachten

;

Noem my zo wreed 'Ao.flcr

,

Als't wreedftc tygerdier.

Het zal mynïniart j die'k ly, verzachten.

Als Galathé ontflaat 't gjeniocd

,

Van Heidens dart'lc minnegloed.
G A T. A T H £ A-

Heeft dan dc jagt :?llcen vermcellcrt uw gedachten ?

„ Ranipzaarge Galathé , wat troofï hebt gy te wachten ?

O wrcedc Jaager, die zo ongevoelig zyti

En uwe friflcnc jeugd > en tyd^

Die dierb're Ichat, dus gaat bcftcedeii

lu't jaagen, buiten alle reden!

S Y L V A A N.

Kan wel een recd'lyk menfch mishaagen

Een zaak , die 't noodlot zelfs begeert ^

Het noodlot wil , dat ik zal jaagen;

Het minnen heb ik nooit geiccrt.

Verlaat die driften ,
buiguw zinnen

,

Ijaat u dc reden overwinnen.
Galathé A.

De liefde handelt my te ftraf.

Helaas! moet Galathé beminnen >

Een die aJ Kccrig is van zinnen ?

Ei ! flcep my licvci in het graf.

Want 'i leeven is ons niet gcgceven

,

Üm altyd droevig hier te keven.

S Y L VA A. N.

Verjaag die lafte luli:

'k Walg van uw dartelheden,

C4
.

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

6J59



4«i AMARILLIS,
Verkies de zachte ruft.

Leef na dc vvet der 7.ccicn.

G A L A T H F A.
Wel aan

,
wyl 't anders niet kan lyn

,

Zal ik tot miiid*riiig -m mynpyn,
Myn eigen driften zelfs beltryden.

Benfinnen
^
zondaar dat men wedermin geniet,

Is d waasheid j 'k vlucht voor *c vuur dat zulke ftraalcn
Ichiet.

"^o raak ik eenmaal uit myn lyden.

byi.VAAM en GalATHEA.
Syl. Dewyl het 7 j •

,

Gal. Wel aan
, wyl 't j ^"^"^ ^'^^ ^y"*

Syl. Moetey ? . . V uw 7
Gal, Zal ik j mind'ring van

| ^ py«

(iA L. Myii } ^^^^^ ^'"^^^^ ^^^^^ beftrydcn.

Beminnen , zonder dat men wedermin geniet

,

Is dwaasheid.^' '^"f^i
7 voor 't vuur dat zulke draaien

^ k vlucht 5 fchict,

Syl. Zo raakt ey 7
, S uw

Gal, Zoraakik r^""^^^'"'^imy ^

Galathca binnen.

S Y L VA A M.

Maar *k zie daar die ' -acchant Montaan

,

Kom, vülgmy, Üorus, iaat onsgaan.
Het I uft my nier hem aan re hooren.
Geen dronkuart kan myn kart bekoorcn

:

Wantalscendronkaartlpreekt/tzynyd'le en laffe reen

:

Hy aetmct iynvcrltaud llechsdoor een nevel heen.

Sylvaan tinnen.

DoRU S.

*t Kan zyn : maar h kan jny mc^r behaagcn

,

Ah dag en nacht te m'>eicn jaagen.

Want hier kuü doch gtcn vreugde zyn

,

Al*s by de wyn.

^n .ry^^°-
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Bly - tmdend TreurfieL 4*

riER.DE T O O E E L,

DoRüS, MoNTAAN, vier Bacchanten ^

yder met een kruik.

M O N T A A N.

Od Bacchus , 'k heb altyd uw godgeweide altaarcn

^Mct kranflcn opgcficrt van wcêl'ge wyngaardsbiaa-

ren ^
EndruiventrofTen, met myn eigen hand ontroott

Den jouden wynllok : om, met diep ontzag,myn hoon

Tc hullen, tot uw eer- Ik 7.al uw godheid vieren;

Het lult my onvcrmoeit uw outcr op tc fleren;

En u , lo lang ik leef, tc fmcekcn dag op dag

,

Dat nooit geen and're luft myn hart bekoorea mag.

Harders, laat ons vrolyk wecien}

Bacchus kan ons hart geneczcn,

Afgemat door lorg en pyn

,

Door een goede geeft van wyn.

Een Ballet vAn vier Bacchanten.

VVyngod 'k zal u ecuwig danken

,

Voor de ticr'gc wyngaards ranken

,

Die met troflcn groot en zwaat

Zyn bezwangert jaar op jaar.

Jaar op jaar , van mufcadellcn

,

Daar zy aan de looten zwellen

,

Dal dc wynvrucht open barlt,

Eer dc Gaardenier haar patft.

Dor us.

Gy hcbtgclyk , en 't heelt zyn reden.

Mogt ik eens uw ampt bckleeden

,

Ik zou 7.itten dag en nacht

In dc wynbcrg by dc druiven , ^.^
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43. AMARILLIS,
Die dc zorgen doen vcrftuivcn

:

En 'k verbande licht de jagt.

De Dam hervat.

DoRUS e« MoNTAAN.
*k Laat Syl vaan in boffchen jaagen:
Damon Ilccds van lictdc klaagen.

'k Noem die lullen flaaverny.

De ecne krenkt zich door veel loopen,
Dc and'rc door vergeefs tc hoopen.

'k licii van deze tochten vry.

Dc Dans hervat.

MONTA AN.
Bacchus, wil my onderfchraagen,

Terwyl myn becnen my niet langer kunnen draagcn.

'kWachel, 'kUruikel, 'kvalopzy.
Kom onderfkun my wat ; God Bacchus , Lh my by.

Einde van het darde Bedryf.

VIER.
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Blj' Etndtnd Treur[fel, 4^

VIERDE BEDRYF.
H£K5TE TOONEEL.
Het Tooneel verheid het voorige Dal.

Amarillis alUcn.

ZAal'ge velden ,
groene ftrcckcn,

En gy krillalcinc boeken

,

pie, met een verkwikkend' nat,

Uwe groene boord belpat

:

Voelde gy myn zielsverdneten

,

Ach! |;y /.oud zo fnel niet vlieten.

*t Water llremde , doods van fchrik

,

üp dar eigene oogenblik.

Dc vrees bekommert myn gedachten,

'k Stort niet vergeefs dcez' droeve klagten.

Dc lictde heeft myn borit doorboort

,

En wraakzucht , die ik min, vermoort.

Helaas! ik ben misleid , ik meende ruil te vuiden ,
(den.

Maar, de onmft treft myn ael, do6r 't lot van die k bemin-

T IV E E V E TOONEEL.
Amarillis, Galathea. Kcy^nvan

Harders en Haidcrinnen,

Galathea.
BEdroefde maagd,

Waarom gcklaagt ?

Waarom gezucht? uw mianaar is in'tleeven.

Ei' Amaril, verban ü ie imart,

En yd'lc droefheid uit uw hart.

Den Hemel heeft u Damon wcêrgegeevcn.

Dc RcyV» herhaahn de :{es buvenpAnde regels.

A A-
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44 AMARILLIS,
Amarillis.

Hoe ! Damon leeft ?

Galathea.
O ja! hy ïoektu overal.

Amarillis.
O onverwachte vreugd ! *k verwachthem hier in 't dal.

R EI JEN.
Schoon de wraaklull 't ftaal ging wetten t

Om het, door een fnoodc lilt.

Die van de aanflag nimmer wilt j

Op *t onnoosMc hart te zetten

,

Ziet men hoe rechtvaardigheid

Voor het recht van Damon pleit.

V A K D E T O O N E E L.

Amarillis, Damon.
Damon, met :(yn arm in een Jluijer f^ewonden,

MYn droeve ziel, keer weder tot de reden.

De liefde handelt u te wreed.

Ach! minnaar die de min nooit leed

Heeft aangedaan haar wet nooit overtrecdcn.

Myn droeve ziel , keer weder tot de reden

;

Want liefde dit rampzalig hart

Afmartelt door dc minnefmart.

O doove voor myn zuchten en gebeden.

Myn droeve ziel , keer weder tot dc reden.

Waarom gaf haar natuur albaüe leden?

Terwyl haar hart , als hart albalt,

By zo een fchoone glans niet paft.

Zal myn gezucht haar hart niet kunnen kneden ?

Helaas! zo fmclt ik van verdriet

In'traanen; maar zy acht my niet.

Myn droeve ziel , keer weder tot de reden.

Amarillis.
Beklaagt zich Damon, dat natuur

My heeft vergunt albaftc leden

:

En
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'Bly- Eindend TreurfpeL '45:

En dat ik nooit door 't minnevuur

Ben afgctrcén van 't fpoor der reden.

O Damon ! ftort decz' klagten niet.

Laat af van zuchten en gebeden

:

Want was die misdaad eens jjefchied

,

Ik ftelde nooit myn ziel te vrcden.

Damon.
Neen, Amaril, dat zoek ik nimmermeer:

O fchoone nimph , myn min is veel te tcêr.

IJw kuifche godd'lyke oogenüraalen,

Schoon dat daar welluit tegen pleit

,

Die loudc door haar godd'lykheid

,

Myn minnedriften wel bcpaalen.

Amarillis.
De Vogelaar fluit dikmaals zoet

,

Als hy de Vogel tracht te vangen

:

Maar, als het dier zynwellull boet

Aan 't aas , *t blytt in zyn netten hangen.

Dus lokt de minnaar, door bekoorelyke mm,
Het ted're meisje na zyn zin.

Wiens zoet gevlei haar licht'lyk kan verwmncn

:

Wyl zy daar op niet afgericht

,

Haar dikmaals al te los verplicht

Aan die zo zoet vermeeltert haare zinnen.

O Damon! wie op't woord eens minnaars licht ver-

trouwt,

Bedriegt zich, wyl zy op een zwakke grondllag bouwt.

Damon.
Meent dan myn zielsvoogdes , dat ik ooit zouw verlangen

U in het net te vangen

Van geile lull?

Ei! zyt geruit.

Myn min is al te heilig

:

De vafte huuw'lyksband , maakt voor u alles veilig.

Amarillis.
Begeer geen zaak , daar 7ich het noodlot tegen Itelt.
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f6 AMARILLIS,
Dam ON.

Wat zekerheid ?

A M A R ir. LI s-

Heeft ons de god 'prnak niet voorfpelt

,

Dat ik myn minnaar ïal zien ineuv'lcn voormyn voeten

,

Daar hy, mctzynedood, do wtaak dcrGoón moet boeten?
En my rampzalige beroi)vcn vaii't gezicht,
Wiens trouwe lictdc my 20 dier , 20 nauw verplicht.

D A M O N.
'k Verwacht myn noodlot met geduld, wil alles lydenOm uwe wedermin.

Amarillis.
'k Wil met *^een goden ftrydcn.

D A M O N.

J)e dubbelzinnigheid der godsfpraak uiteclcgt

,

Volvoert niet, 't geen men meent, cü meent met 't geen
hy zegt.

Eil ftel uw hart geruft.

Amarillis.
Men moet de Goden duchten.
D A MO N.

Het noodlot is bepaalt ; wy kunnen 't niet ontvluchten.

Amarillis.
*t Is waar, maar daar men ons het hemel (ch Raadsbc-

fluit

2o klaar ontvouwt ; is 't reen , dat men het onheil fluit

En weert , wanneer men kan de lirafder Goón ontvluch-
Verjaag de minncluli. (ten.

D A M O N.

Helaas .'

A M A R I L T IS.

Wil doch niet zuchten.

D A M O N.

O Liefdcnsdwang ; ó kwelling voor myn hart

!

Ei
!
wil myn veegc ziel , niet mcêr 7.0 droevig plaagen.

6 Goon , 'k vind my te zwak , die kwaare lall te draagen.

verlos
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Blj' Eindend Treur/pel. 47
Verlos my van de minnelmart.

Ach! hemel, hoor myn droevig kiaagen.

Toon doch uw hulp aan myn bedroeft gemoed

,

Gepyht door minncvlaagen

:

Zogy, óGoón! my niet voor 't graf behoed

,

Word ik eerlang door droef held neer geflaagen.

Amarillis.
ö Liefde , 'k ben geraakt aan 't hart ;

groot vermoogea

Verwekt in myn gemoed een lieflyk medcdoogen.

Myn fierheid was tc zwak , uw kracht te wedcrftaan.

Getrouwe minnaar , 'k word door uwe minneklagtcn

Verwonnen ; gy ko(t my , hoe koel en trots , verzachten,

'k fjen vaardig *t echtverband nu met u aan te gaan.

Damon en Amaril.
Zo fluipt allengs de ted're min

,

Door oog en oor de boezem in

:

En doet, na duizend zielsverdricten,

't Verliefde hart zyn lult genieten.

Dan word oprechte min gcplecgt

En droefheit van het hart gevcegt.

Die min raakt eerft de ziel inwendig.

Wat deugdzaam is , dat blyft beltendig.

Damon.
Myn ziel ontvonkt door groot verlangen

,

Om u van 's Pricfters hand te ontfangen.

'k Verlaat met vreugd dit bloemryk dal

,

Wylonsde Friefter voegen zal.

Damon en Amarillis.
Het kan myn hart geheel vernoegen

,

.

Dat ons de Prieftcr t'taam* zal voegen.

Damon. • ^
Waar zyn de DanfTers , dat wy hier niet zyn vcftcrd ?

Myn Bruid Ichept lull tc zien 't bcweegen van haar Icdeiu

Waarom vertoeft ? wat is de reden

,

Dat hier geen Danflers zyn tn 't veld ?

Een van de Hardürs.
Zr
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48 amarillis;
Zynaad'rcn, opgetooit met jeugdig groen cn kranflcn

Van biocmcnom het hooft.

D AMOK.
't Gevalt my dat zy danflen.

B^ yen van Zangers cn Dansers uit*

Ballet van Harders en

Harderinnen.

Damon.
Kom , laat ons na den Tempel ttckï

,

En offrcn op 't altaar de Goden,

Die van ons worden aangebeén

:

Haar byllaud hebben wy van noden ,
^

Kom , laat ons naden 1 empel trecn.

Het Godendom dient aangebeén.

R F. I J F- N.

ó Hemel ! laat haar toch votntaan gelukkig lecven.

Haar harten , door de kracht des mi ns in een gcfmect j

Getroollcn zich te laam' , *t aanftaande lief en Icct

,

Geduldig uittcUaaui Ei! wil haar voorfpoetgceven.

Ve Harders hervatten dc dans>

alle hinnen.

V I E KT> E T O O N E E L. ^

GaLATHEA, SyLVAAN, MïRTlL,
LiNCO, DORUS.

Sylvaan.
HEt dunkt my vreemt , Mirtil , dat het u niet ter

oorcn

Gekoomcn is , daar 't reeds twee daagen is gclccn

,

Datgy uw vaderland, deezMandftreck, hebt betreen,

Hoe Amaril , tviens glans de Harders kaa bekooren

,

Dat tcd'rc mcis)e , van u eertyds teer beinint

,

('t i« ons bekend, watwerkgy van die Schoonc maakte *

Eef
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Bly - Eindend Treur/pel. 49
Eergy , als balling van de liefde , land uitraakte)

Decz* dag aan Damon door het huuwMyk haar verbint,

Wylhy» vcrflingcrt op haargaavcn, niet kon leeven,

Voor dat die Schoone hem hetjawoord had gegceven.

M Y R T I L.

Is 't moogMyk ,
groote Goón ! dat Damon van haar hait,

Tot myn verdriet , zal zcgepraalen P

Daar ik, rampzalig menfch , uit enkle minnefmartj

Als balling 's laiids , zo lang gingd waaien.
G AI ATHE A.

Gy waart noch nauw lyks uit het land

,

Of hy ontdekte zyn gedachten

,

Verzcit met droeve minneklas^ten

,

Aan Amaril ; die minnebrand
,

Van Damon lang in 't hart g^draagen

,

Borftuit, enbrandclichterlaagen.

M y R T I .

Mint Damon Amaril? achheemcl!
S Y L VA A N.

Ja, Mirtil,

Hymint, en word bemint.

M Y R T I L.

O wreedeCrocodil!

Helaas ! is dit het loon voor myn ftandvaftig minnen ?

G a l a t HE a.

Rampzalig minnaar , wat benevelde uwe zinnen ?

Dat gy dit Dal verliet
,
by yder hoof; gefchat

:

^tGcboomt, het veld, dcbcck, wiens krillalyne nat

Langs witte keijen vloeit, kon diru niet beletten,

De reis met zo veel crnft en yver voort te zetten.

Mï RTIL.
Wie achtervolgt \ bevel der Goón

,

Voldoet zyn pligt.

Ik heb verricht

h Geen my de Godsfpraak heeft geboon.

'k Volg blindelings des Hemels wil

,

D Ter
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AMARILLIS.
Ter liefde alleen van Amaril-

Wie achtervolgt 't bevel der Goden

,

Voldoet /.ynpli^t.

Ik heb verricht

*t Geen my de Godfpraak heeft gebooden.

Sy L VA A N.

Maar hebt gy door die reis wel zo veeUvinft gedaan»

Alsgy vtrliclt j met uit uw Vaderland te gaan ?

M Y R T 1 L.

k Verha adc mync reis , om weder t*huis te koomen ,

pewylmyn zinnen fpeelde op 't vruchtb're Vaderland ,

En liefde; maar, Sy Ivaan j hoe zoude ik kunnen droomen ,

Dat nmaril zo haaft zouw trcên in 't echiverband

,

MctDamon, die ik pleeg, gelykzyweet, te haatcn.

„ Rampzalig menich ! moeft ik myn vaderland vcrlaaten ?

S y L VA A N.

Ik heb u van die reis nooit zege voergefpelt.

M y RT IL.

't Vermaak , dat evenwel den reiziger verzelt

,

Heb ik op reis zo wel, alsydereen, genooten.

Ach had my het geluk in dcez* zaak niet vcrAooten.

S Y L VA A N en G A L A T H B A.

Gy moet uw zelve nu vertrooÜen ; wy 1 't geval

U een vermaak ontrooft , dat Damon fmaaken zal.

Want 'tis onmoog'lyk iets te winnen door uw klagten

,

Als door ten wondei lyk bcfticrder oppcrmagien.

Myrtil.
„Minnedriften, verlaat deez* droeve ziel

,

„ Gcboeijent door de (tralie banden

,

Dc min verteert myn ingewanden.

,, Ach ! dat het Amaiil eeninaal geviel

„My van die ftraffc boeijcns te bcvrycri.

„ Moet ik
,
rampzaalige , dan eeuwi;; lyen.

„Minnedriften verhiatdcez' droeve ziel.

„Ontroert gemoed, bekommerde gedachten ,

, . Hebt gy iK)oit gund van 'c Godendom te wachten ?

b y L-
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Bly- Eindend Trcftrfieh 5^1

S Y L VA A N.

Kom , laat ons wyken in 't geboomt

,

Daar 't beekje bochtig fchict cn ftroomt

,

Langs blinkend ïandgrond , na beneden

:

'k Zal u de vri jery ontleden.

GalatheAjMyrtil en Sylvaan.
Kom , laat ons wyken in 't geboomt

,

Daar 't beekje bochtig fch iet en ftroomt

,

Langs blinkend zandgrond , na beneden.
Syl 'kZaluV . j ^
MYR.Wilmyl^^^"'^^y°"^^^^^"-

Galathea
,
Myrttl en Sylvaan ^

tinnen.

LlNC O.

Maar, Dorus, 2cg, zoude Amaril
Verkiezen Damon voor Myrtil ?

Dat denk ik niet.

Dor VS.
Ik wel.

L I N c O.

Wat reden ?

Hoe ! daar Mirtil heeft fmart geleden

,

Alshy, door vergelceg'nenfteên

En vreemde landen , om moert zwerven,
Als balling ^ twee jaar achtereen:

Verlaatende lyn Vaders erven

,

Zyn Amaril 5 het bloemrykdal,
De weelige akkers, rtolpenÜal,

Daar zync Ichaapcn's nachts vernachten.

Zoude.Amaril , uit haar gedachten ,

Mirtil verbannen, zonder Ichuld

,

Die zo veel uitllaat niet geduld?
Dor u s.

'k Beken , Mirtil is te beklaagen 3

Maar
,
wyl haar J)an:on kan behaagen 3

Staan uwe Meertcrs xaakcn ilecht.

D 2 Lix-
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AMARILLIS.
L I N C O.

Dat kan niet zyn.

Do RUS.
Onnozel knecht,

Ik kan de valfchcid van dc vrouwen :

Men dient haar niet veel te betrouv^ei:*

Haar eeden zyn gelyk een veer

,

Haar minncketens broos en teer.

Want om een minnaar te verliezen

,

Zy graag twee anderen verkiezen.

LiN C O.

Is 't 10 geftcit met vrouwe min

,

Stel ik die driften uit myn zin.

D O R u s en L I N c O.

Wie kan laffe min behaagcn ?

Min vair ladig om te draagen

:

En men zoekt, wanneer men mint,
Geen men in 't bezit niet vim.

DORU s.

Maar zacht , 'k zie ginder door dc hoornen
^

GezcHchap weder herwaards koomen.

r Y F D E r O O N E E L.

G A L A T II F A , M y R T I L , SylV\ A -

DoRUS> Lik co.

M I R T l L.

Egmy, Sylvaan, waar't wrevelig eeval
' Myn Amaril met Damon paarenzal r

Waarisdcplaars, daar 't lot myn oogmerk zal beletten?

5, Ach ! waarom is de menlch verbonden aandic vvcitcn?

Sylvaan.
Mirtil , zyt gy bclull die plaats te zien 3

T rcé met my Tempelwaart , daar zal 't gcfchién.

M YRTir .

O viuua ! waar is uw groot vermogen ?

O
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Bl't^ Eindend TreUrfpeK

Ofzyt gy zonder medcdoogcn ?

Acht gy myn droeve klagten uict,

En moet ik fterven van verdriet ?

Welaan, ik zaJ de dood verwachten;
Die ruft zal al myn fmart verzachten.

Galathea, Sylvaan, Linco, Dorus*
Bedroefde ziel

,
fchcp moed , fchep moed

,

Zo kan uw hart verlichtuig vinden :

De droefheid , die uw Boezem voed ^

Zal u op 't onvoorzienll v crflinden /

M Y R T 1 L.

Gy kent de kracht der liefde niet.

*t Is maar een Iprengkel , die gy ziet

,

Van 't vuur , ni deze borlt verborgen.

\ Word atgcflaaftdooi' minnezorgen.
Galathea, Sïlvaan, Dorus, Linco.

Het is vergeefs, herroep uw moed,
En biuich die droeve minnegloed.

* Myrtil.
Neen. laat ons^door 't gedrang, aan 't heil ig outer d ringcu,

En 't fcherpgeflcepen Üaal in deze bcjezcm vv ringen

:

A Is dan het heete blotd uit de open wonde Ipat

,

Dat 's Prieflers otierklet^d en 't outer word beklad

:

Tcrwylikindatbloedzal wciirlcii, wroeten, baaden:

En't aangezicht verbleekt,met doodsverw reeds oclaadcib

Dan zal die wreede maagd
, 07 ziende in deze ftaat,

^ Verfchrikken, alszy denktaau zulk een gruweldaad :

SHaar zelfs belcnuldigen , als de oorzaak van myn lyden.

\ Wil ftcrven ; nicmantzal my van de dood bevryden.

ja/ laat ons doen, 't geen een rampzalig minnaar paft ^

Zo fterfik na myn zin , de dood dient doch verraft

.

Linco.
Myn Heer zal zeeker zich wel wachten
Zyn zelfvoor het altaar te (lachten

Om Amaril i kan niec gelchién

;

Voor my ik wil die klucht wel zien.

Einck van Ut vurdc Bedryf.
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^4 AMARILLIS.
VYFDE BEDRYF.
E EtiS r E TOONEEJL

Verbeeldende den Tempel.

Damon, Amarillis. Troepenvan

Harders en Harderirmen.

D A MON.
'k fTT Ic daar de pr ieftcr herwaarts treden.^

^

Met angcdult verwacht myn hart

Hier *t cindc van dc minncfmart

,

Zo langomuwent wil geleden.

TWEEDE TOONEEX,
NiCANDER» 2J(vol^ van ?riejïert s D A M ON en A M A-

KIL.L IS aan*t Altaar^ Myrtil, Sylvaan,
Galat HE A, Lincoj Dorus, ir/de

R E I ] E N van Harden en Harderinnen aan

de cene Tjde van bet Tooneel. het vuur

wort op V Altaar ontjlool^en.

NiCANDER.
HuuwMyks God ! bcftraal ons met uw licht

;

Wy ftaan hier voor uw godd^lyk aangezicht.

Wil deez' verliefde Twee verbenen j

En huu volmaakte vreugd verleenen.

Draag ïorgc , dat , de min van die gy eenmaal paart

,

lily tt altyd ongekreukt , en onbevlekt bewaart.

Wil dit verliefde Paar tc ruften leijen

Op't dons vanwcUuft ,
envergoodelekkerneijen.

Druk in haar, door uw Goddclyk beltier,

Ecnonverandcrlykcnhcemclfch vier.

6Zichtehuuwclyks God wil deze twee vernoegen

}

Wvl het dc min geviel haar harten t'zaam te voegen

.

ÖHuuw'lyksGod! beftraal ons met uw licht,

VVy

O
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Bly • Eindend Treurffel.

Wy ftaan hier voor uw godaMyk aangezicht.

Wil dcez' verlictde 1Vee vereëcicn ^

En hun volmaakte vrcuk;d vcrleencn.

Ve Brijen herhadlcn de laajfe vier B^^eh.

Het Tooneel vcrduiftert , V vuur van *t

Altaar ^aat uit , het Dondert , en hlik:'

Jemt y het recent vuur van den fje-

mel door lyet dak^van de Tempel. Het
Altaar ver:{inkt ; men hoort een naar

2^e:^ucht van ondren*

RtljEN.
Wat fchrikk'lyk onweer, wat gekraak, wat naar gezucht

Bexwalkt, ontzet, vervult de lucht,

Vermengt met dondcrflaagcn

,

En vuur^ge regcnvlaagen ?

Het Aardryk barll van een , 't Altaar

Verzmkt; wyzynm doodsgevaar

:

Men hoort van ondVen droevig zuchten.

Komj Harders, Harders, laat ons vluchten!

De Harders vluchten, de vier winden kpomen

uit degrond of^en ovjleeksn de lucht langs

hoe meer door haar fnelle beweegingen. 7.y

verdwynen eindelyl^. Het omveer bedaart^

de duijierheid vermtndirrt allengs, Damon
legt in V verfchiet dcod. De Harders cn

Harderinmn vergadWen van tyd tot tyd

weer by eil^ander.

D AB^D E TOONEEL.
Amarillis aan de eene de van't Tooneel^ Myr-

TIL, L 1 N c O aan de andere :{yde , R E i ] E N.

Amarillis.
A Ch ! Damon , Damon ƒ in wat hoeken

VcrfchuiU gy ? waar zal ik u zoeken ?

Waar vinden ? groote Goden ! geef
Myn Damon , zo gy wilt , dat ik noch langer leef-

D 4 M y R.
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S6 AMARILLIS,

! (

M Y R T 1 r

.

„Herblikfemvuur^ dc donderflaagcn,
De .aaredikkeduiftre lucht

Vcrlic/u, doiT vuui'gcregrnvlaagcn,

Dcoüidcrendc wind , gezucht 3

Het ticcn ah >m aan yders oorcn

,

Zo aar en ys'iykzich liet hooren:
Zyii oorzaak dat dc huwlyksplicht^

Na Daiiionszin niet is verricht:

Endat iVlyrtiI iioch isin *tlccven,

En zich geen dood (leek heeft gegeeven.

LlNCO
Ik heb voor al myn deelgehad

:

„ iVlynklcei i'vdoor en wéér door nat.

„ 't Hart lchy..t my indefchocn te zinken.

„ Ach ? had ik wyn , ik zouw eens drinken.

M y R T 1 •

,>0 Grootc doden ƒ is ^t uw wil
^

„ Geefmy weerom myn maril.

Gy kenidefmarten, dicmy kwellen.

Ei I wil my n hart te vrcdcn ItcUen.

Amarillis.
Wie roept daar om zyn Amaril?
Zytgyhcr, Dam^ai? zwvgtgyflili

Zyt
, ^y 't

, myn minnaar , die 'k hoor fprecken ?

Waar heen , waar heen zyt gy gcweeken ?

Waarom misgunt gy my het vriendelyke licht

Peroogen, daarik ben zo dier aan u verplicht?

VI YR r ILLIS.
„ Ach ! kollmyn m nziek hart verplichten

,

• , -MsDamon, 'i hart van Amaril:

„ Het zouw het laftbVejuk verlichten

jj Van de ranipzauligc Myrtil.

AMARILLIS
„ Vermecflert door verliefde lufteni

I, Zal ik rampzaalige niet ruften

,

^ Voor
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Blj - Eindend Treurjptt.

jjVoor dat myn oogde plaats aanlchouwt,

„ Daar zich myn Damon nu onthouwt.

„Myn hart, door tcd'rc zucht gcdrcevcn,

„ Kan zonder Üamun niet méér lecvcn.

R 1 1 j E N.

Wat valt het eeu verliefde zwaar

,

Alszy met yd'le hoop moet voeden haar gedachten,

Daarzy met ongeduld 'tgelieide moet verwachten,
Zy reckent ydcr uur een jaar.

't Vertoeven krenkt haar atgeflaatde zinnen.

O droevig lot .' voor die rampzaalig minnen.

M Y K T 1 L.

„Waarmin zogodlyk, zooprecht,

„Is aan her ted're hart gehechte

„ Kan 't minziek hart vernoeging vinden.

„ Maar, Goón! die voor onszorge draagt,

„ Vertroott een minnaar , die hier klaagt.

„Wil haar met Damon nooit verbinden.

Amarillis, vindende het lyk^van Davum»

O Goón.' vnid ik myn Damon hier,

Getroffen door het heemels vier ?

Was u dit wreede lot belchooren ?

Waart gy tot deze ramp gebooren ?

Wicüicnthiereerii, ofgyof ik, befchrcit.

Daar ons de dood nu van malkand'ren fcheit ?

O neen , 6 neen , ik wilch de traanen van myn oogen.

Myn Damon leeft niet mcêr ; zyngeefi is weggevloogen.

Myn traanen zyn vergeefs.'k ftcl't Ichreijen uit niyn zin;

\ Moet met hem Iterven , zo ik hein oprecht bemin.

Wel .lan , u zachte dood , kom eindig myn verdrieten

,

Myn lichaam zal van u nooit grooter gunlt genieten.

Zy vale op het Lyl{^ neêu

R E I j E N.

Hoe wort de ftervcling geflingert , door 't geval

,

Alsoiis'tgeluk heetthoog verheven,

Dan laakt ons Iccvens Ichip m 't kort aan laager wal

,

D s Zo
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5S AMARILLIS,
Zo dat wy wcér in droefheid leeven.

De fchynvolmaaktheid , die hier woont,
Aan die niet blind is > klaar vertoont,

Dat men het waerelds moet verachten

,

En altyd 't hcemelfche Verwachten.

M Y R T I r.

Ach/ Amaril, wat vreemde luft!

Ei, ftel uw minziek hart geruft.

Hebt gy een minnaar voor 't Altaar verloorcn

:

Ik, alscenPhasnix, uitzynafch gebooren

,

Ben van het zelfde vuur geraakt

:

Een vuur w aar door deez' boezem blaakt,
Zo fel als iErnaas gloed van binnen.

De min is meefter van myn zinnen.

Amarillisfiaat op , en verlaat het Lyl^,

Amarillis.
Wie roept my weder van de dood ?

Mag ik niet weezen deelgenoot
Van myn tkminde , in vreugd en fmarten ?

Daar het de i^iefde reeds geviel

Zo zoet te fmeltcn ziel met ziel

,

En te vcrècncn onze harten.

Myrtil.
Myn Amaril , verzet uw fmart

,

Verban de droefheid uit uw hart.

Wat baat het klagt op klagt te liorten ?

De brakke tranen, diegy khreid,
Zyn te vergeefs, 'tisydelheid;

Wil doch uw leeven niet verkorten.

Myn Amaril, verzet uw fmart,
Verban de droefheid uit uw hart.

Amarillis.
*t Is my onmoogclyk te leeven zonder leeven

,

Of, zonder ftervcn , aan myn droefheid ruft te gccven.

Ga-
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Blj'Ewdefid Treurffel. 59
Gala THE A.

Dcwind, die op lyn vlerken draagt

Dc woorden, die een droeve klaagt,

VerÜrooit die v\roorden onderweegen

,

En volgt zynftrcek, gelyk voor heen;

Hy paft op kluften noch geween ,*

Maar laat de kiaagcnde verleegcn.

De ï^eijen herhaalen de ^<?f laatjie Ks^cls.

Amarillis.
My luft te klaagen 'k heb my ii reen-

Wic raakt het ? 'k draag myn fmart alleen.

Waarom belet men my te karmcn,

En Damon namy n ïin te omarmen ?

M YRTIL.
Bedroefde maagd , ach ! Amaril,

Zie hier uw minnaar, uwMyrtil,
Vermoeit van achter 't land te dwaalcn.

Om u verliet hy 't vaderland;

Op dat 2yn hart zouw naderhand

Van uwe Ichoonhcid zegepraalen.

Amarillis.
Zwygftil, Myrtil, het luft my niet

Te handelen van minneryen.

Gevoelde gy myn zielsverdriet,

U trofeen godd'lyk medelycn.

Myrtil.
Men breng het Lyk uit ons gezicht.

Gy Harders , wil uw plicht betrachten ;

Zo word haar boezem wat verlicht

,

Het zal haar hartenleed verzachten.

De Rfijen ne^men het Lyk. op , en hengen het tteg.

A M A RIL r I s.

Wel aan , ik volg myn Damon na op 't fpoor.

Dc reden heeft by droeven geen gehoor.

Myrtil.
Waarheen, myn Amaril? verlaat dit droevig lecven

,

Al
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' AMARILLIS.
Al vlied gy fnelacr als dc Wind

,

Dc min dic onze harten bind

,

Verleent my vleugelen om door de lucht te zweevcn

,

En u te volgen i want het noodloi v alt beh aalt

Wil niet, dar Amaril in droetheideenzaum dwaalt.

V I E R^D E T O O N E E L
Verbeeldende eeriBofch, in\ verfchiet Berg en Dal.

M Y R TIL^ Li NC O.

/rj Een Ree, hoefchichtig, ftuiftzolncl door bergen
daalen

,

En rekt met zo veel haafl voor uit

Debofchendoor^ ophetgcluit

Der honden , dic verhit het zoeken te achterhaalen

;

Alsmynbekoorelyke Amaril
Ontvluctit is 't oog van haar Myrtil. .

O Dood/ verhaaflmynlierfuur, my bcfchooren^

De droefheid (chyntvoor my alleen gcbooren.
Want Amaril is weggevlucht

,

VerÜeenigt voor inyn droef gezucht.

O Dood ƒ verhaalt myn ftcrfuur my bcfchooren.

Dc droefheid fchy nt voor my alleen geboorcn.

Waarheen? wat weg fla ik beltin j

Tcrwyl ik hoopeloos bemin ?

O Dood ! verhaart myn ftertuur my befchooren.

De droct hcid fchy nt voor my alleen gcbooren.

Ll N C O.

Myn heer, ik denk niet dat gy 't meent.
Het merg tievriclt in myn gebcent.

Hoe 3 zonder achterdocht zo los te willen ftcrven.

Tracht gy uw arme knecht als willens te bederven ?

Myrtil.
Zwyg , d waaze , ontroer myn hoofd niet meer

:

U w latfe praat zou my mishaagen.

LiNCO.
Hoczytgyzovcrlioort? myn Heer,

Mag
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Bly Eindend TreurfpeL £i

Mag ik u niet een woord mcér vraagcn?

M Y R T I L.

geefu verlof, vraag 'r geen u luft ^

Maar laat iny na deez' tyd iu rulL

Ll N C O.

MynHecr, met uw verlof, 'kzouw vraagcn,

Ofliefde laltig valt te draagcn

;

En zo het is een Istllig pak

,

Of het niet beter is gemak
,

Als altyd ongemak te lydcn ?

En, of't i^eenwysheid istemydcn
. Ecizaak, die onze ruil belet j

En daar men niets van heeft te bed

;

Zodatmcn, als een gek, gaatklaagen,
Gelykalsgy, geheeledaagen

;

Zo lang tot yder u verdoemt

,

En u verliefde zotten noemt?
Voor my . Mptil brcckj een tdï{ vdn een hoorn

,

enJlaat Linco.

M Y R T I L.

Ik zal u lecren zwegen 3

Tot dat gy meer verftand zult krygcn.

L I N c O.

De droes, myn Heer, dat *s net geraakt:
Zo u de liefde zo wel Imaakt,

Als my die onverwachte flaagen

;

Verbant gy licht de minncv langen.

M Y R T 1 L.

Zwyg, dwaaze, fpoorcloozcj zvvyg,

L I K c o.

Ik zal, eer ik mcér (langen kryg,
Myn zaaken beter overleggen.

Men mag altyd geen waarheid zeggen.

M YRT IL.

Kom, volgmy, Linco. wreed geval,

'K verlietom u 't Arcadifch dal.

En

1^
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

6J59



6i AMARILLIS,
En zwurfdoorandcre gcwclkn

,

Tot dat ik , hier bclant ten Icllcii

,

Üntfang, inplaats van vreugd, verdriet}

Nu ik geen wedermin van Amaril i^cniet.

Doch, 'kzicdieSchoone, laat ons wachten,
Lull niy te hoorcn haare klagten.

VY F D E T O O N E E L.

M ï R T 1 L cn L I N c O. aan de cene :^dc.

Amaril aandeandrc :{yd€.

Amarillis. v

f ^ Eenzaam bofch , 'k vond hier wel eer myn ruft ^

Gedreven door een graage liift

,

Om in het groen my zointyds te vcrmaaken.
Myn ziel koft hier volkoomc wellulUmaakcn.

MaarnudcavilTclvalligheid

Van 't wanklc lot, dat my, helaas! zo wreed konjt plaagen^
Heeft fmarten voor myn ziel bereit

,

Heb ik wel dubb'le rcén , te treuren cn te klaagen.

Myn minnaar is te wreed voor *t outer weggerukt

;

Die geur'ge lentebloem is veel te vroeg geplukt.

O Eenzaamheid ƒ 'k ben in myn hoop bcdroogcn.
Gy zyt niet meêr bekoorlyk in myn oogen.

*k Verlaat dccz' plaats, want zy behaagt my niet.

Doch waar ik gaa ^ ik draag myn zielsvcrdriec.

M YRTIL
Waar heen ^ bedroefde maagd , waar heen ?

Ik laat u langer niet alleen.

Stel uw bedroefde ziel te vicdcn j

En geefu over aan de reden.

Waarom gezucnt? waarom geklaagt.?

De Goden doen , *i geen hun behaagt.

Amarillis.
O FTcmel , wiJ my niet meer plaagcii /

Laat



Blj^Eifidend Treurfftl.

Laat af, myn lichaam is te teer.

Myn kracht vergaat , ik kan niet meer.
De Itraamen van uw geeffelflaagen

,

Gedrukt in't binnenlt* van myn hart ,

Bekneld door duldelooze fmart

,

Zyn oorraak van myn droevig klaagen.

M YR Tl L.

Bckoorlyke Amaril j waarom ro duurs van tin ^

Dat gy myn min/iek hart ontzegt uw wedermin ?

Vergun my zo veel plaats , als Damon heeft genooten.
Is immers in den raad der Goden reeds beflootcn

,

Dat gy myn bruid zuud zyn , het is der Goden wil.

Waarom ontzegt gy my uw lictde ? zwygtgy ftil ?

Amarillis.
Myrtil, vergun mytyd te treuren, laat iklchreijcn.

Myn pligt vereifcht het Lyk met traancn te geleijen.

M Y R T n .

OJa! 'k vergun u tyd , en meer als gy begeert.

Gebié, 'k gehoorzaam u, de min heeft mygelecrt,
Het tedere gemoed der maagden nooit te ontroeren.

Gy kunt uw oogmerk, zo'tu beft gevalt, volvoeren.

Amarillis.
Ei , laat my dan een oogenblik alleen.

Mitlfchien zal de eenzaamheid myn rouw verzetten.

MïRTIL.
Wel aan i wel aan , ik ben te vreén.

Maar denk om 't noodlot , en haar Ürengc wetten y

Zo nauw , zo vaft bepaalt , bckoorlyke Amaril

;

Derk om \ belluit der Goón , ter liefde van MyrtiK

'ZESDE T O O N E E L.

Amarillis alleen.

Aar is myn vryheid nu gcblcevcn ?

Waaris'tgerudvermaaklyk leven ?

Waar het gezicht zich keert ofwent

,

'tis

^^^^^
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64 AMARILLIS,
Is droefheid , en \ lyn zielsvcrdrietcn

>

In deze borft zo vall jieprent.

Wanneer zal ik eens ruil genieten ?

Waarheen, bedroefde ziel , waarheen?
Gy wedcrftreeft 'tbeOuit cn wil dcropperimgtcn;

Geluk bcllraalt u, zyttevrcén.
Gy,oogcii, ween niet mcér, myn rong, laat af vanklagtcn.

Verlies van Damonboet Myrtil.

Vertrooftu, 't is der Goden wiK

ZEVENDE TOONEEL.
Myrtil, Sïlvaan, LiNCOj DoJius.

M y R T I L.

Y teder pluimgedierte wier kcelcn
Des Harders ooren kunnen ftreelen.

Gy boomryk bofch , en klaarebeck
^

Gy bloemryk dal , enlchoone flrcek,

Hoe dik maals trofgy hart en zinnen

,

Door uw aanminnigheid , van binnen.

M aar wat het oog nu zier

,

f'ehaagt een minnaar niet

:

Zyn boezem kan geen wellult fmaaken $

Ten zy hy ziet die hem doet blaakcn.

S Y L VA A N.

Hoe lang zult gy, Myrtil,
De wedermin van Amaril ^

Die fcho( ne , vrugteloos verwachten ?

Ontvouw Sy Ivaan doch uw gedachten.

M Y R T I L.

Wat fterveling kan immermeer^
De tyd van voor- oftcgenlpoed verklaaren.

Al 't geen het noodiot heeft bepaalt wel eer
^

Zal *t nooit aan ymand openbaarcn.
Het noodlot waarfchouwt met den flag

,

^tZy
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Hly - EihcHnd TfCfirfpet.

*tZy 'i vreugde geeft, ofdroef geklag.

S Y . VA A N'

'tis waarheid ; maar 't vernuft kan waare gifllng maakcn.

Als het te werk gaat na de on^ltaudigheid van ïaaken.

M Y R T I L.

't Kan zyn, Sylvaan; maar, wyl ons de ontkrvinding leert

,

Dat onze giirin^cn,, voor 't meelt, vei keert

Draaiböomcli tcgenshetbefluiten wildergudeii;

Wat 'z.yn daar giflingen van nooden ?

Voor my , ik wacht myn voor- 6n tcgenfpoed

,

't Gaa hoe het wil , met een gerurt gemoed.
Sylvaan.

O goddelykc Reden

!

ftoc dring ik in *t gedrang van uwe godd'lykheden?

Uwwyshcid, 20 volmaakt,

Heeft hart en ziel geraakt,

Myrtil en Sylvaan.
Het geeft genoegen j

Naa vreugd en fmart

,

Zyn edel hart

Te kunnen voegen.

Zo draagt zich het geruit gemoed

,

*t Zy 't lot geeft voor- oftegcnfpbcd.

M V R T I L.

"Doch 't is geen misdaad te verlangen

,

Van 't lot eer goed als kwaad te ontfangcn.

Sylvaan.
O neen ! het kan geen misdaad zyn

,

De vreugd te kiezen voorde pyn.

M Y R T 1 1.

„Waar zyt gy , (choone maagd , waar moogt gy eenzaam
dwallen?

Wil doch uw minnaar met uw godlyk oog bcftraalen.

Gaa, Linco, hoort gy niet?

LiNCO.
Oj4, wilt is uw wil
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AMARILLIS.
M Y R T IL.

Vcrhaaft u.

L I N c O-

Maar, waarheen?

M ï R T 1 L.

Ga> ïoekmyn Ainani,

picTchoonc Maagd, vlieg heen; wil doch niet langer

wachten.

Haar byzyu zal my n (mart , die lydcn moet, verzachten*

L 1 N C O.

Waar is de plaat ü, daar ikdic Schooncviudcnral?

M Y R T I L.

Pje is my oiibckcni > maar , zoek haar overal.

^ L I N c O.

„ Odicnllbaarhctd .' ik volg uw ftrcngc wetten

,

Als boode van de min

,

Doch tcgcns hart cn zin.

„O dicnftbaarheid ! ik volg uw llrengc wetten.

Linco binnc::.

Myrtil.
De Schoonheid \ die mynzicl gebict

,

En deze boezem fel doet blaaken

,

Acht myn verliefde driften niet

:

Myn byzynkati haar niet vcrmaakcn.

Duslecfikaltyd in verdriet.

O Liefde waarom treft gy niet

Het marm're hart van myn Beminde?

Öfkan uw l(:hicht geen doortocht v inden

Jnharten, harder als een (leen?

"TVlyn zuchten, fmeeken, cngcbecn,

Myn traancu zullen 't cerft verzachten.

Trefdan haar hart ,
zy zal niy achlcu.

Sylvaak.
Myrtil , danr komt uw bruid.

ACHT-*
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Blj- Eindend Trenrfiel, 6?

ACHTSTE T O O N E E L:

Myrtil, Sylvaan, Amarillis,
g a l at h e a>m o n ta a n, d o r u s,

L I N C O. Reijen van Hardere en Hérderin

nen^ Brijen van Jaaf^crs
^
Keijenvan

Bachanten.

M Y R T IL.

]B Edrocfdc Maagd ,
^

Myn Amaril
,
hcbtgy nuuitgcklaagti*

Dis tyd geeft doornen , maar ook roozcn

,

Die op haar beurt lo ficrlyk bloozcn.

Amarillis.
Des wacrclds wi/Telvalligheid

Geeft dikmaals reden dat men fchrcit.

*t Beloop van *s wacrelds laaken

,

Doet ons mcér druk
En ongeluk

,

Als rechte vreugde fmaaken.
M Y R T I L.

2ï"l Amaril dan leeven buiten min ?

Kan haa^myn liefde niet bckooren?
Mifliaagt het haar van min te hoorcn ?

Zytgy alleen, ÓSchoonc, vyandin
Van ted're liefde ? daariyn fchichten

,

Al wat'cr leeft , 20 lacht verplichten.

Amarillis.
Gy ftclt de liefde fmaaklyk voor

:

Maar wie hem eenmaal geeft gehoor

,

Vcrlicft lyn ruft j en word geplaagt door minnezorgen.
Iht Ichynxoct heeft verdriet cn fmart in zich verborgen»

M YRTlL.
Als liefde valt in een ftantraftig hart

;

Ba Vèr-
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S8 AMARILLIS,
Verjaagt de liefde zorg en fmart.

Geen onheil kan de zielen raaken >

Die door zo lleikc band

Verknocht zyn . enverpant-
• Die Godheid doet hun vreugde fmaaken.

De Reijcn van Harden fn HardeYinnen

h'-rhaalcn de voorige Rsg^eh.

Amarillis.
Welaan, welaan, wyl't noodlot zulks begeert,

Is 't reden , dat myn hart uw lietdc hoog waardeert.

M y R T i L.

P onverwachte vreugd \ 6 goddelyk ycrmoogen

!

Gyhebtnfiyn Amaril in 't eind bewoogen.

Qy ,
grootc Godheid ,

buigt haar zin >

En loont de min met wcdermiu.

Amarillis.
Na verlangen, hoopen, wachten,

Komt dc min uw druk verzachten.

Al wie een trouw minnaar vint

,

Zich met recht aan hem verbint.

Myrtil, Amaril, Syl VAAN, Gal AT HE A.

Ha verlangen, hoopen, wachten,

if^«,rd<»mm5
Myr.Ama.^ "^Y" Idruk verzachten.^omtdemm< G^i.*^ uw S

Want die Godheid buigt de zm ,

En loont min met wedermin.

Montaan.
Harders, laat ons vreugd betoonen

Nu de Jongeling Myrtil

Ziet zyn min met weermin loonen

VandeGodd'lyke Amaril.

Een Dam van vier Bachanten.

S Y L VA A N.

Dus kroont ftandvaftigheid Myrtil

,

Èn buigt het hart van Amaril.

Beide in het edellt van hun jaaren.
Een
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Bly • Eindend treurfieh 6^

Een minnaar die de fmart veracht

,

Ziet dus lyn hartenleet verlacht.

Niets kan zyn blydlchap cvcnaaren.

Een Dans van vier yaagert.

M O N T A A N.

Plengen wy de frifche wyn.

Laat de beclter overfchuimen.

Zorge wil deei' plaats vry ruimen-

Hier kan niet als vreugde lyn
Een Dans van vier Bachanten.

Sylvaan, Montaan, Galathea.
Harders , laat ons vreugd betoonen

,

Nudejongeling Myrtil

Zietiyn min met weermin loonen

Van de Godd'Iyke Amaril.

Een Dans van Harders en Harderinnen.

ReiJen.
Veelgeluksj oeedMe harten i

In uw langgeleeden fmarten.

Smaak een vreugd ,
diebyjupyn

Nimmer xal op 't hoogfte lyn.

Laat doch alle zorgen vaaren

,

Nu, tot mind'ring vanuwdruk,
Gy den hcemel van geluk

Wcér zo helder op ziet klaarcn.

De Harders j
Harderinnen^ Jaa^ers, en Bachanten

maaken , tm haar vreugde over *t huwelykje

betoonen , een Dans.

EINDE.
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